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Inleiding
Openbare aanbestedingen, het aankopen van goederen, diensten of werken door de centrale - of
andere - overheidsinstanties vormen een belangrijk afzetkanaal. Deze markt is goed voor ongeveer
14% van het Europese bbp. In Frankrijk bedraagt deze markt zo’n 70 miljard euro per jaar. Na
enkele jaren van negatieve groei werd in 2017 terug aangeknoopt met een stijging van de
aanbestedingen door de diverse overheidsadministraties in Frankrijk.
Openbare aanbestedingen worden geregeld door wetgeving die enerzijds de overheid de zekerheid
moet bieden dat op die manier haar middelen op een correcte manier aangewend worden en
anderzijds ervoor te zorgen dat de 3 basisprincipes, namelijk transparantie van de procedure,
gelijke behandeling van de kandidaten en vrijheid van toegang, worden gerespecteerd.
Deze studie probeert een beknopt overzicht te bieden van de meest voorkomende procedures in
Frankrijk. Welke procedures zijn er, waar kan men informatie vinden over nieuwe aanbestedingen
en welke documenten zijn vereist om aan een aanbestedingsprocedure deel te nemen.
In een apart hoofdstuk wordt dieper ingegaan op het deelnemingsproces. Het deelnemen aan een
openbare aanbesteding wordt door bedrijven vaak als lang en complex gepercipieerd vandaar dat
een goeie voorbereiding noodzakelijk is. Deze studie staat stil bij de acties die voor en tijdens
moeten gebeuren.
Tot slot wens ik Dhr. Hamid Melia van Cabinet Melia te bedanken voor de hulp en het verstrekken
van informatie bij het tot stand komen van deze studie.

Christian Vermersch
FIT Rijsel
December 2017
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1. Algemeen
1.1

Europa

Uit het “Public Procurement Indicators 2015” rapport van de Europese Commissie blijkt dat in
vrijwel alle EU-lidstaten de overheidsuitgaven voor het uitvoeren van werken, aankoop van
goederen en diensten een stijgende trend vertonen. In 2015 spendeerden EU-lidstaten gemiddeld
13.1% van hun bbp aan overheidsopdrachten In bepaalde landen (waaronder o.m. België, Duitsland,
Luxemburg, enz.) is deze trend de afgelopen 4 jaar constant stijgend geweest.
In onderstaande tabel een schatting van het totaal uitgegeven bedrag aan overheidsopdrachten
(goederen, diensten en werken) voor enkele EU-lidstaten in percentage van het bbp.
Aandeel overheidsuitgaven in % van het bbp:
Land

Jaar

2013

2014

2015

België

14,5%

14,6%

14,5%

Duitsland

15,1%

15,1%

15,2%

Frankrijk

15,1%

14,8%

14,5%

Nederland

20.5%

20.3%

20.0%

Verenigd Koninkrijk

13.9%

13.8%

13.6%

Gemiddelde EU-landen

12.8%

12.9%

13.1%

TOTAAL EUROPA

13,9%

13,8%

13,7%

Bron : Public Procurement Indicators 2015

In 2015 bedroeg het totaalbedrag dat door overheidsinstanties werd gespendeerd aan
overheidsopdrachten meer dan 2.000 miljard euro, een stijging van +/- 4% in vergelijking met
2014. In alle EU-lidstaten was een stijging vast te stellen met uitzondering van Cyprus en Kroatië.
Een aantal andere landen knoopten in 2015 terug aan met een stijging na enkele jaren van dalende
uitgaven; dit was o.m. het geval in Griekenland, Spanje en Italië.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het totaalbedrag dat werd uitgegeven aan goederen,
diensten en werken door overheidsdiensten in een aantal EU-lidstaten.
Land

Jaar

2013

2014

2015

57.1

58.7

59.5

Duitsland

425.5

442.0

461.7

Frankrijk

318.6

317.0

317.2

Nederland

133.9

134.9

135.6

Verenigd Koninkrijk

285.4

312.6

349.7

Totaal EU

1880.5

1933.2

2015.3

België

Bron : Public procurement indicators 2015
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1.2

Frankrijk: Omvang van de markt

Het is heel moeilijk om betrouwbare statistieken te vinden over de precieze omvang van de markt
van openbare aanbestedingen in Frankrijk. Volgens Eurostat bedraagt het totaal bedrag aan
openbare aanbestedingen in de 27 lidstaten van de EU meer dan 2.000 miljard euro. Eurostat
baseert zich hiervoor o.m. op het aantal en de totale waarde van de gepubliceerde aanbestedingen
en het totaal van de overheidsuitgaven voor goederen, diensten en werken. In 2015 was meer dan
een kwart van de aankondigingen (meer dan 37.000) op de JOUE (Journal Officiel de l’Union
Européenne) afkomstig van Franse instanties; daarmee bekleedde Frankrijk de eerste plaats in
Europa wat betreft het aantal aankondigingen. De verscheidenheid aan procedures en het feit dat
niet alle aanbestedingen gepubliceerd worden, maakt het echter bijzonder moeilijk om een juiste
inschatting te maken van de omvang van deze markt.
In 2016 hebben alle overheden samen (centrale overheidsdienst, andere overheidsorganisaties,
ziekenhuizen, sociale huisvestingsmaatschappijen, enz.) voor 73 miljard euro uitgegeven. In
vergelijking met 5 jaar geleden is dit een daling met 24 miljard euro. Deze dalende tendens is sinds
2012 vast te stellen bij alle administraties en overheden en is ook geografisch gespreid over heel
Frankrijk. Positief is dat sinds 2015 de uitgaven voor engineering terug stijgende zijn, wat zich de
komende jaren zou moeten vertalen in nieuwe investeringen. Dit wordt ook bevestigd door de
cijfers van de Baromètre de la Commande Publique over het 1e semester 2017 die gepubliceerd
werden door de Assemblée des Communautés de France (ADCF) en de Caisse des Dépôts waaruit
blijkt dat in het eerste semester van 2017 terug werd aangeknoopt met een stijging van 2.5 % in
vergelijking met dezelfde periode in 2016. Opmerkelijk is dat het niet zozeer de werken maar vooral
de diensten zijn die een sterke stijging kenden (+18%) en op die manier het niveau van 2013
bereiken. Deze opwaartse tendens wordt ook bevestigd door de barometer van de Fédération
Nationale des Travaux Publics waarbij 35% van de ondervraagde overheden (steden, gemeenten,
lokale overheden, regio’s, enz.) een toename van hun investeringen voorziet.
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1.3

Wie zijn de aanbestedende instellingen?

In Frankrijk zijn er zo'n 130.000 instellingen die in 2016 gebruik hebben gemaakt van openbare
aanbestedingsprocedures. Grosso modo kunnen deze ingedeeld worden in 3 categorieën:
overheidsadministraties, regionale organisaties en samenwerkingsstructuren.

1.

Overheidsadministraties
Deze categorie omvat onder meer ministeries (in Frankrijk zo’n 16-tal), prefecturen van
regio’s en departementen alsook de Etablissements Publics Administratifs (EPA) zoals
musea, universiteiten, hospitalen, enz.

2. Territoriale organisaties – Lokale overheden
Door de uitbreiding van bevoegdheden van bepaalde territoriale organisaties wordt het
aandeel van deze groep steeds belangrijker in de markt van openbare aanbestedingen.
Tot deze categorie behoren onder meer de regio’s, departementen, gemeentes, enz.
Belangrijk in dit kader is de wet NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la
Republique) over de nieuwe territoriale organisatie van Frankrijk. Deze wet, die in
augustus 2015 werd goedgekeurd, versterkt vooral de competenties van de regio’s op
economisch vlak. Per 1 januari 2016 is bovendien het aantal regio’s teruggebracht van 22
tot 13 als gevolg van de fusie tussen een aantal regio’s. Uit de hoger vermelde Baromètre
de la Commande Publique blijkt dat deze categorie goed is voor 58% van de
aanbestedingen.

3. Partnerships
Tot deze categorie horen onder andere de GIP (Groupement d’Intérêt Public), een
samenwerkingsverband tussen hetzij meerdere instellingen uit de openbare sector
onderling hetzij tussen privé- en publieke sector en de SEM (Sociétés d’économie Mixtes),
vennootschappen waarbij de hoofdaandeelhouder een overheidsorganisatie is.

1.4

Wettelijk kader

Op 26 februari 2014 werden drie Europese richtlijnen rond openbare aanbestedingen aangenomen
met de bedoeling de regelgeving in alle lidstaten van de EU te harmoniseren:
•

Richtlijn 2014/23/UE betreffende het plaatsen van concessieovereenkomsten.

•

Richtlijn 2014/24/UE betreffende het plaatsen van klassieke overheidsopdrachten.

•

Richtlijn 2014/25/UE betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten in speciale

sectoren.

Deze Europese richtlijnen dienden uiterlijk tegen eind april 2016 door de lidstaten van de
Europese Unie omgezet te worden in nationale wetgeving.
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Concreet voor Frankrijk resulteerde de omzetting van de Europese richtlijnen in 2 wetteksten die
vanaf 1 april 2016 in werking traden:
•

De ordonnantie 2015-899 van 23 juli 2015 met betrekking tot overheidsopdrachten. Een tekst
met de “kracht” van een wet, zelfs als de betrokken bepalingen niet strikt in een wet zijn
opgenomen.

•

Het decreet nummer 2016-360 van 25 maart 2016 met betrekking tot overheidsopdrachten.
Een tekst van regelgevende aard.

Deze nieuwe regelgevingen in Frankrijk zijn in werking getreden op 1 april 2016. Elke openbare
aanbesteding waarvoor een overleg is geweest of waarbij al bekendmaking is gebeurd vanaf die
datum vielen al onder het nieuwe rechtskader.
Deze twee nieuwe teksten werden ontworpen om de tot dan toe bestaande wetgeving te
vereenvoudigen. Naast de intrekking van de “code” rond openbare aanbestedingen, die al sinds
2006 van kracht was en die van toepassing was op de contracten aangegaan door de staat,
overheidsdiensten, territoriale organisaties en publieke diensten, heeft deze hervorming ook geleid
tot de intrekking van de ordonnantie n° 2005-649 van 6 juni 2005. Deze ordonnantie had
betrekking op opdrachten die gegund werden door private of publieke personen die niet
onderworpen waren aan de code van de openbare aanbestedingen.
Zo kwam er een einde aan de dualiteit van het tot dan toe geldende regime en voortaan zijn alle
contracten die voldoen aan de ordonnantie van 2015 onderworpen aan slechts 2 teksten: de
ordonnantie zelf en het decreet van 25 maart 2016.
Deze hervorming heeft een dubbel doel, enerzijds de administratieve procedure te vereenvoudigen
waardoor het voor kmo’s eenvoudiger moet worden om deel te nemen aan overheidsopdrachten
en anderzijds de weg vrij te maken voor een volledige elektronische afhandeling van procedures.

Daarnaast omvat de hervorming nog een aantal nieuwe elementen in vergelijking met de vroegere
wetgeving:
•

Voor de 1e maal kunnen aanbestedende overheden een dosis Europees “protectionisme” in
hun opdracht verwerken en bijvoorbeeld stipuleren dat kandidaten afkomstig moeten zijn
uit een EU-lidstaat.

•

Een aantal nieuwe criteria kunnen in aanmerking worden genomen voor het toewijzen van
de opdracht. Bv. het innovatief karakter, dierenwelzijn, biodiversiteit, enz. Het decreet
voorziet ook in de mogelijkheid om opdrachten voor te behouden aan sociale- en solidaire
economiebedrijven.

•

Aanbestedende overheden kunnen een bepaalde leverancier uitsluiten in geval van slecht
uitgevoerde prestaties.

•

De nieuwe wetgeving voorziet ook in de versterking van de sourcing voor de aanbestedende
overheden. Teneinde de gunning van een overheidsopdracht voor te bereiden, kan de
aanbesteder raadplegingen verrichten of marktstudies uitvoeren, advies vragen of de
economische operatoren van zijn project en de daaraan gekoppelde vereisten op de hoogte
brengen.

Openbare aanbestedingen in Frankrijk | december 2017

7

•

Met het oog op het vereenvoudigen van de procedures werd vanaf april 2016 het Uniform
Europees Aanbestedingsdocument (UEA) ingevoerd ter vervanging van alle andere
documenten zoals DC1, DC2, Noti1, Noti2, etc... In Frankrijk heet dit document DUME
(Document Unique pour le Marché Européen). Dit is een eigen verklaring die door het
bedrijf wordt opgemaakt over de financiële toestand, de bekwaamheden en de
geschiktheid van de onderneming voor een openbare aanbestedingsprocedure. Deze
verklaring bevat alle pertinente informatie (over bv. certificaten en andere documenten die
vereist zijn, bewijs van voldoende financiële draagkracht, enz.) waardoor de administratieve
last voor deelnemende bedrijven wordt verlicht. Het is in alle EU-talen beschikbaar en wordt
als voorlopig bewijs gebruikt dat aan de vereiste voorwaarden van openbare
aanbestedingsprocedures in de hele EU wordt voldaan. Dankzij het UEA hoeven de
inschrijvers niet langer het volledige bewijsmateriaal en de verschillende formulieren te
verstrekken die vroeger voor overheidsopdrachten in de EU werden gebruikt. Het gebruik
van dit document (papieren of elektronische versie) is verplicht sinds april 2016. Tot 18 april
2018 mag het papieren document gebruikt worden, na die datum kan enkel de
elektronische versie gebruikt worden. Wanneer het UEA gebruikt wordt, hoeven geen
documenten meer overgemaakt te worden. Alleen als een bedrijf de aanbesteding
binnenhaalt, moet het bedrijf aan de hand van documenten aantonen dat de verstrekte
informatie correct was. Een UEA dat in een eerdere openbare aanbestedingsprocedure is
verstrekt, kan worden hergebruikt, zolang de daarin vermelde informatie nog steeds correct
is.

•

Vanaf oktober 2018 zal de afhandeling enkel nog via elektronische procedure kunnen
(E-procurement).

1.5.

Principes

Aankopen die gebeuren via openbare aanbestedingen zijn er om het algemeen belang te dienen
en worden gefinancierd met overheidsmiddelen. Om die reden mag de aanbestedende overheid
niet om het even wat en om het even hoe aankopen. Wanneer een aanbestedende overheid een
procedure start om werken, leveringen of diensten te laten uitvoeren, is ze verplicht de wet op de
overheidsopdrachten na te leven om de overheidsbestelling zo efficiënt mogelijk te laten verlopen
en om verantwoord met het geld van de belastingplichtigen om te gaan.
Om een efficiënte onderlinge concurrentie te garanderen moeten de aanbestedende overheden
de aannemers van werken, de leveranciers van goederen en de dienstverleners behandelen met
inachtneming van 3 basisprincipes waardoor uiteindelijk het aanbod dat economisch het meest
voordelig is, gekozen wordt.

1.

Vrijheid van toegang tot overheidsopdrachten
Een bedrijf moet vrije toegang hebben tot een overheidsopdracht. Er mag dus niet
gediscrimineerd worden op basis van grootte of nationaliteit van het bedrijf. Ook mag er
geen onderscheid gemaakt worden tussen een bedrijf dat dezelfde opdracht vroeger reeds
heeft uitgevoerd en een bedrijf dat voor de eerste keer deelneemt.

2. Gelijke behandeling van de kandidaten
Elke kandidaat moet gelijk behandeld worden. Zo moet elk deelnemend bedrijf over
dezelfde informatie kunnen beschikken.
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3. Transparante procedures
De procedures moeten duidelijk en transparant zijn. De aanbestedende overheid is
verplicht om de reden te geven waarom een bedrijf niet werd weerhouden. De openbare
aanbesteding dient ook vooraf duidelijk aangekondigd te worden via de geijkte kanalen.
De manieren waarop deze aankondigingen moeten gebeuren worden verder besproken.
Met deze principes wordt elke openbare aanbesteding in alle eerlijkheid behandeld, en
maakt iedereen evenveel kans om deze uit te voeren.
Dankzij deze principes heeft iedere kandidaat altijd de mogelijkheid zijn rechten te laten
gelden en de aanbestedende overheid op haar verplichtingen te wijzen. Deze 3 principes
verplichten de aanbestedende overheid om:

1.6

•

vooraf haar behoeften duidelijk te omschrijven

•

de verplichtingen inzake bekendmaking en mededinging na te leven

•

de economisch voordeligste offerte te kiezen

•

belangenvermenging te vermijden

Drie categorieën

De aanbestedende instanties kunnen vragen om diverse soorten van prestaties.
Grosso modo kunnen 3 categorieën van prestaties het voorwerp uitmaken van een openbare
aanbestedingsprocedure:
1.

Uitvoeren van werken

Dit behelst het ontwerpen en het uitvoeren van alle bouwkundige en civieltechnische
bouwwerken op verzoek van een openbare opdrachtgever. In de praktijk gaat het onder
andere om bouwwerkzaamheden, het bouwrijp maken van terreinen, slopen, dakwerkzaamheden, aanleg van wegen, zee- en rivierwerken, elektrische installaties,
isolatiewerkzaamheden, loodgieterswerk, stukadoorswerk, schrijnwerk, enz.
Overheidsopdrachten van werken kunnen enkel worden gegund aan erkende aannemers.
2. Leveren van goederen
Deze aanbestedingen zijn gericht op de aankoop, leasing-beheer, verhuur of huuraankoop van
roerende goederen zoals meubilair, materiaal, enz.
3. Presteren van diensten
Deze opdrachten hebben ofwel de diensten op zich tot doel, ofwel het presteren van diensten
in combinatie met leveringen. In de praktijk wordt onderscheid gemaakt in enerzijds materiële
diensten (reiniging van gebouwen, beveiliging, tuinonderhoud, afvalophaling, enz.) en
immateriële diensten anderzijds (boekhouding, juridische diensten, projectbeheer, informatica,
enz.).

Openbare aanbestedingen in Frankrijk | december 2017
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2. Procedures
2.1.

Welke procedures?

Openbare aanbestedingen kunnen verlopen volgens een aantal verschillende types van procedures
waarvan de complexiteit (wijze van bekendmaking, omvang van de bekendmaking op nationale of
Europese schaal, termijnen in de tussenfasen van de procedure, enz.) afhangt van een aantal
elementen zoals de aard van de aanbestedende opdrachtgever, het bedrag van de aanbesteding,
het voorwerp van de aanbesteding, enz.
De procedures kunnen onderverdeeld worden in 4 categorieën:
•
•
•
•

De aangepaste procedure (MAPA)
De geformaliseerde procedures
De specifieke procedures (bv. het uitschrijven van een wedstrijd)
De minder gebruikte procedures (bv. elektronische veiling)

De aangepaste procedure geeft een grote vrijheid aan de aankoper voor het bepalen van de regels;
bij de geformaliseerde procedures dienen de opgelegde regels strikt toegepast te worden. In het
kader van deze marktstudie beperken we ons tot de meest gebruikte procedures in Frankrijk,
namelijk de aangepaste procedure en de 3 meest voorkomende geformaliseerde procedures.
80% van de procedures in Frankrijk verlopen volgens de aangepaste procedure of de
inschrijvingsprocedure. Welke procedure gebruikt dient te worden hangt af van het bedrag
(exclusief BTW) en het voorwerp van de aanbesteding.
Het decreet n° 2015-1904 van 30 december 2015 bepaalt de drempelbedragen voor het bepalen van
de toe te passen procedure. Een overzicht van deze bedragen vindt u in de tabel hieronder terug.
Met ingang van 1 oktober 2015 is de procedure voor het sluiten van openbare aanbestedingen van
onder de 25.000 euro vereenvoudigd. Voor deze markten heeft de opdrachtgever niet meer de
verplichting een vooraankondiging te doen, concurrenten de gelegenheid te geven een offerte te
maken en een schriftelijk contract op te stellen. Dit betekent dat er geen specifieke procedure
moet gehanteerd worden, hierbij spreekt men van de OTC1-markt.

1 Over-the-counter; Dit betekent dat er een betaling gebeurt tussen 2 bedrijven, zonder dat daar een 3 e
partij bij betrokken wordt.

10

2.2.

De aangepaste procedure (MAPA)

De Marchés à Procédures Adaptées (MAPA) laat een grote vrijheid aan de aankoper om de
modaliteiten van de aanbesteding te bepalen, o.m. de termijn waarbinnen de kandidaturen binnen
moeten zijn, de onderhandeling met de bieders, enz. Dit betekent echter niet dat de aankoper een
totale vrijheid heeft want hij zal, desgevallend, zijn keuze moeten kunnen verantwoorden en staven
met bewijzen. Dit kan bv. gaan om de publicaties, correspondentie tussen de aankoper en de
bieders, enz. Ook zal hij het verloop van de procedure moeten kunnen aantonen.

•

Termijn

In tegenstelling tot de geformaliseerde procedures met hun bij decreet vastgestelde termijn, kan
bij MAPA de termijn waarbinnen de kandidaturen moeten binnen zijn door de aankoper vrij
bepaald worden. Er dient daarbij rekening gehouden te worden met een aantal elementen zoals
het bedrag, de complexiteit van de aanbesteding, het feit of al dan niet een plaatsbezoek vereist
is, enz. Deze termijn moet meegedeeld worden aan de kandidaten en hen in staat stellen hun
dossier voldoende voor te bereiden. De aanvang van de termijn wordt berekend vanaf de
publicatiedatum of, indien er geen publicatie is, vanaf de datum dat de aankoper contact opneemt
met het bedrijf.

•

Selectie van de kandidaten

De aankoper mag enkel die informatie en documenten aan de kandidaten vragen die hem moeten
in staat stellen om de capaciteit van de kandidaat om de aanbesteding uit te voeren te kunnen
beoordelen. Sinds de hervorming van de wet op openbare aanbestedingen is de aanbestedende
overheid niet langer verplicht op de bekwaamheid (zowel beroeps-, technische- en financiële
bekwaamheid) te checken. De aankoper moet oordelen of hij in functie van de vereisten van de
aanbesteding de geschiktheid van de bieders zal kunnen controleren. Deze controle vindt in
principe (maar niet noodzakelijk) plaats voor de controle van de biedingen. Een lijst van de
informatie en documenten die mag gevraagd worden is vastgelegd in een arrest van 29 maart
2016. De selectiecriteria, meer bepaald de informatie en documenten waarop de aankoper zich zal
beroepen om z’n keuze te maken, moeten meegedeeld worden aan de kandidaten. Dit kan bij de
publicatie of door dit schriftelijk aan alle kandidaten mee te delen.
De informatie en documenten die verschaft moeten worden hebben te maken met de technische
en financiële capaciteit van het bedrijf. Dit kan aan de hand van certificaten, jaarrekeningen, enz
of op een andere manier. Bijvoorbeeld voor een nieuwe vennootschap (die uiteraard niet over
jaarrekeningen over de laatste 3 jaar kan beschikken) kan de aankoper toelaten om de omzet aan
te tonen aan de hand van een attest afgeleverd door de bank.
Indien de aankoper minimumvereisten oplegt moet dit in overeenstemming zijn tot de omvang
van de aanbesteding. Dit geldt zeker in geval van MAPA, waarbij de aanbestedende overheid er
moet op toezien om de deelnemende bedrijven (en zeker de KMO's) geen onnodige of overbodige
stukken te vragen.

•

Selectiecriteria

Deze methode heeft als voordeel dat het een soepelere toepassing van de selectiecriteria toelaat
wat zowel voor de aankoper als voor het biedend bedrijf interessant kan zijn. De aanbestedende
overheid moet echter van bij aanvang de selectiecriteria meedelen. Niettegenstaande bij de
aangepaste procedure de weging van de verschillende selectiecriteria strikt genomen niet verplicht
is, blijft dit wel aan te bevelen omdat dit een objectieve analyse mogelijk maakt.
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Daar waar bij de geformaliseerde procedures geen alternatieve mogelijkheden mogen voorgesteld
worden door de kandidaten, kan dit bij de aangepaste procedure wel tenzij dit in de aankondiging
expliciet anders vermeld is. Bij MAPA wordt immers veel belang gehecht aan onderhandeling tussen
de aankoper en de bieders. Maar dit is echter geen verplichting en de aanbestedende instantie kan
de aanbesteding ook toekennen aan 1 van de kandidaten zonder verdere onderhandeling.

•

Wanneer toepassen?

De aangepaste procedure kan gebruikt worden in functie van het bedrag of van de aard van de
openbare aanbesteding. De drempelbedragen waarbinnen de aangepaste procedure mag worden
toegepast verschillen al naar gelang de aard van de openbare aanbesteding, goederen en diensten
of werken zijn. Een overzicht van deze drempelbedragen kan u terugvinden in de tabel op blz. 10.
De aangepaste procedure betekent echter niet dat er licht dient over gegaan te worden. MAPA kan
veel gelijkenissen vertonen met de geformaliseerde procedure (bijvoorbeeld bepalen van de
grootte van de markt, aankondiging voorzien op de meest efficiënte manier, concurrenten tegen
elkaar afwegen, enz.) maar biedt ruimte aan een aantal voordelen zoals discretie van de aankoper,
onderhandeling, kortere termijnen. Zeker wanneer de MAPA-procedure wordt toegepast voor
grotere markten (bv. werken ter waarde van 4 miljoen euro kunnen perfect onder MAPA) is het
belangrijk dat de procedure rigoureus wordt toegepast en gebaseerd is op de geformaliseerde
procedure.
Een bedrijf kan ook beslissen om de gehele aanbesteding te verdelen in kleinere loten. De gehele
aanbesteding zou dan normaal via een geformaliseerde procedure moeten lopen, maar door het
te verdelen in kleinere loten, kan onder bepaalde omstandigheden de MAPA-procedure worden
toegepast. Wanneer de waarde van het lot kleiner is dan €80.000 (goederen en diensten) of
€1.000.000 (werken) kan de MAPA-procedure gebruikt worden, op voorwaarde dat de waarde van
het lot niet groter is dan 20% van de totale waarde van de aanbesteding. Alle kleinere loten moeten
dan ook dezelfde procedure volgen.
De wetgeving voorziet ook in de toepassing van de MAPA in het geval het gaat om sociale
dienstverlening of catering.

•

Documenten

Bij de aangepaste procedure is een schriftelijke omkadering verplicht. De vorm hiervan is echter
door de aanbestedende instantie vrij te bepalen (brief, mail, contract, enz.). Het opstellen van een
lastenboek is niet verplicht maar wordt wel sterk aanbevolen omdat het de aanbestedende
instantie op die manier verplicht en in staat stelt om de behoeftes precies in kaart te brengen en
te omschrijven.
In de praktijk wordt bij een aangepaste procedure meestal met een lightversie van een DCE
gewerkt; 1 of 2 stukken en/of een lastenboek voor aanbestedingen van minder dan 90.000 euro
en een uitgebreider (RC, CCAP, CCTP) voor aanbestedingen die dichter aanleunen bij de Europese
drempelbedragen. De beschrijving van deze documenten vindt u verder in deze studie terug bij de
geformaliseerde procedures.

•

Toewijzen

Zodra de aanbestedende instantie haar keuze gemaakt heeft, kan de procedure gefinaliseerd
worden mits inachtneming van een aantal stappen.
De kandidaten die niet werden weerhouden moeten hiervan op de hoogte worden gebracht. Deze
bedrijven kunnen de aanbestedende instantie om een motivering vragen die binnen een termijn
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van 15 dagen door de aankoper moet beantwoord worden. Ook kunnen de kandidaten de naam
vragen van het bedrijf aan wie de aanbesteding werd gegund alsook de specificaties van dit
aanbod.
De aanbesteding die werd toegekend dient door de aanbestedende instantie te worden betekend;
de wijze waarop dit gebeurt (brief, mail, enz.) kan door de aankoper vrij worden bepaald. De
bekendmaking van de toewijzing is niet verplicht maar facultatief.

2.3.

De geformaliseerde procedures

Wanneer de omvang van de aanbesteding de Europese drempelbedragen overschrijdt, wordt de
aanbesteding gegund volgens een van de geformaliseerde procedures.
We onderscheiden 3 categorieën. Belangrijk bij de geformaliseerde procedures is dat de
modaliteiten vastgelegd zijn. De aankoper moet erover waken dat de opgelegde regels strikt
toegepast worden en de verplichtingen rond de bekendmaking respecteren.
1.

De open en de beperkte inschrijvingsprocedure
(Appel d'offres ouvert / appel d'offres restreint)

De open procedure is een procedure waarbij elk geïnteresseerd bedrijf een offerte mag indienen;
deze bevat zowel informatie over het bedrijf als over het concreet aanbod.
Bij de beperkte procedure mogen enkel die bedrijven die door de aanbestedende overheid daartoe
verzocht worden een offerte indienen. De aanbestedende dienst doet in eerste instantie een
preselectie van enkele kandidaten en bezorgt hen het DCE. Die preselectie heeft tot doel om de
concurrentie te beperken tot die kandidaten die het meest geschikt zijn om de opdracht uit te
voeren. Deze procedure kan gebruikt worden als er zich zeer veel kandidaten aanmelden of als
men voor de aanbesteding over specifieke capaciteiten dient te beschikken.
De aanbestedende overheid stelt aan de kandidaten een dossier (Dossier de Consultation des
Entreprises) ter beschikking die alle elementen bevat betreffende de aanbesteding zoals het
voorwerp van de aanbesteding, de kenmerken, de voorwaarden, enz. en die de kandidaten gratis
kunnen raadplegen. De verstrekte informatie moet voldoende duidelijk zijn en geïnteresseerde
bedrijven toelaten te kunnen oordelen of ze al dan niet aan de aanbesteding zullen deelnemen.
Het DCE bevat o.m.

Règlement de consultation (RC)

l'Acte d'Engagement (AE)
Le Cahier des clauses administratives
particulières (CCAP)
Le Cahier des clauses techniques
particulières (CCTP)

beschrijft de vereiste documenten en bevat een
aantal verplichte vermeldingen zoals de
antwoordtijd, de gunningscriteria, enz.
document waarbij het geïnteresseerd bedrijf zijn
aanbod formuleert rekening houdend met het
lastenboek Dit document dient eerst door het
bedrijf en nadien door de aanbestedende instantie
ondertekend te worden.
beschrijft de administratieve en financiële aspecten.
beschrijft de specifieke technische aspecten

In het geval het voorwerp van de aanbesteding het uitvoeren van werken behelst, kan dit DCE nog
bijkomende documenten bevatten zoals een Plan Général de Coordination, rapport van technische
controle, berekeningsnota's, bodemstudie, enz.
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Bij de open procedure moet de aanbestedende dienst de kandidaten minimum 35 dagen de tijd
geven om een offerte in te kunnen dienen (30 dagen indien via elektronische inschrijving). Indien
er een vooraankondiging verschijnt of in dringende gevallen kan deze termijn voor inschrijving
worden verminderd tot minimum 15 dagen. De dringendheid van de opdracht moet echter
veroorzaakt zijn door een externe gebeurtenis en mag niet te wijten zijn aan de nalatigheid van
de aankoper.
Bij de beperkte procedure moeten de kandidaten minimum 30 dagen de tijd krijgen om hun
kandidatuur in te dienen. Indien de kandidatuur online kan worden ingediend of in dringende
gevallen kan deze termijn verminderd worden tot minimum 25 dagen. Voor het indienen van de
offertes bedraagt de minimumtermijn 30 dagen (25 dagen indien elektronisch).
2. De concurrentiële onderhandelingsprocedure
(la procédure concurrentielle avec ou sans négociation)
Deze procedure wordt gebruikt indien de aanbestedende overheid niet in staat is om een sluitend
lastenboek op te stellen.
De aanbestedende instantie raadpleegt een aantal kandidaten en onderhandelt vervolgens over
de voorwaarden met één of meer van hen. De procedures worden onderhandeld na of zonder
vooraankondiging en met of zonder concurrentie.
Het doel bij de concurrentiële onderhandelingsprocedure is onderhandelen met de geselecteerde
kandidaten:
•

Opstellen van een lastenboek met een aantal minimumvereisten waaraan moet worden
voldaan en die niet onderhandelbaar zijn. Het einddoel van deze procedure is na een
opeenvolging van enkele onderhandelingen een finale offerte krijgen die daarna niet meer
onderhandelbaar is.

•

Bij de concurrentiële onderhandelingsprocedure krijgen geïnteresseerde bedrijven
minimum 30 dagen de tijd om zich kandidaat te stellen (of 15 dagen in geval van
dringendheid). Het indienen van de offertes moet ook gebeuren binnen een termijn van
minimaal 30 dagen (of 10 dagen in geval van dringendheid). Indien online kan ingetekend
worden, kan de termijn verminderd worden tot 25 dagen.

3. De concurrentiegerichte dialoog
(le dialogue compétitif)
Deze procedure wordt toegepast voor heel complexe aanbestedingen waarbij de aankoper
voorafgaandelijk de technische, juridische of financiële aspecten niet precies kan bepalen (bv. bij
grote infrastructuurwerken). Er wordt daarom een dialoog opgezet tussen de aankoper en de
toegelaten kandidaten waarbij ze hun voorstellen en oplossingen kunnen toelichten.
Deze procedure wordt gebruikt indien de aanbestedende overheid enkel in staat is om een sluitend
lastenboek op te stellen na dialoog om op die manier kennis te krijgen van de mogelijke
oplossingen. De voorwaarden voor het gebruik van de concurrentiegerichte dialoog zijn dezelfde
als bij de concurrentiële onderhandelingsprocedure.
De aanbestedende dienst kan gebruik maken van deze procedures indien:
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•

De behoefte niet kan worden voldaan aan de hand van beschikbare oplossingen.

•

De aanbesteding een innovatieve oplossing vergt.

•

De aanbesteding een ontwerp vergt.

•

De opdracht voorafgaande gesprekken vergt vanwege bijzondere omstandigheden met
betrekking tot de aard, de complexiteit of juridische en financiële regelingen of als gevolg
van risico’s die de aanbesteding met zich meebrengt.

•

De aanbestedende dienst onmogelijk de technische specificaties voldoende nauwkeurig te
definiëren aan de hand van een geldende norm of een technische beoordeling, een
technische specificatie of een referentiekader.

De aanbestedende dienst moet ten minste 3 kandidaten uitnodigen voor een dialoog waarin de
definitieve technische, juridische en economische aspecten worden gedefinieerd.
Bij de concurrentiegerichte dialoog krijgen de geïnteresseerden minimaal 30 dagen de tijd om een
deelnameverzoek in te dienen. Voor het indienen van de offertes is geen wettelijke termijn bepaald,
het is aan de aankoper om daarover te beslissen en een termijn te bepalen die redelijk is in functie
van de vraag.

2.4.

E-aanbesteding

Het gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) of European Single
Procurement Document (ESPD) is sinds april 2016 verplicht. Tot nu toe hadden bedrijven de keuze
om dit formulier online in te dienen of de papieren versie te gebruiken. Vanaf oktober 2018 zal dit
echter niet meer mogelijk zijn en moet de overgang naar e-aanbesteding volledig afgerond zijn.
Tegen die tijd moet u bij alle aanbestedende diensten in de EU uw bod elektronisch kunnen
uitbrengen.

2.4.1

e-Certis

Op de website van https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ecertis/ stelt de Europese
Commissie de online tool ‘e-Certis’ ter beschikking (Engelstalig). Via deze tool kan bijvoorbeeld een
Fins bedrijf dat een UEA binnenkrijgt van een Italiaans bedrijf de verschillende certificaten
vergelijken. Zo kan ze zien wat een Fins bedrijf moet doen om dat bepaald certificaat te verkrijgen
en waaraan een Italiaans bedrijf moet voldoen voor datzelfde certificaat. De te verkrijgen
informatie in deze databank is beschikbaar in elke officiële Europese taal en wordt ook regelmatig
bijgewerkt door de nationale autoriteiten.

2.4.2

Facturatie

Ook de facturatie moet tegen 2020 volledig online gebeuren in Frankrijk. Dit gebeurt stapsgewijs
gespreid over een periode van 4 jaar. Sinds 1 januari 2017 moeten de multinationals (> 5.000
werknemers) en de publieke personen online factureren aan de aanbestedende dienst, daarna
wordt de elektronische factuur trapsgewijs verplicht ingevoerd. Op 1 januari 2018 wordt dit
verplicht voor de grote bedrijven (tussen 250 en 5.000 werknemers), op 1 januari 2019 de kmo’s
(10-250 werknemers) en op 1 januari 2020 de kleine bedrijven (minder dan 10 werknemers). Dit is
voor niemand iets nieuws, want al sinds 2012 hadden de bedrijven de mogelijkheid om de
facturatie digitaal te laten verlopen. Vroeger verliep dit via het platform ‘Chorus Factures’, maar
sinds 2016 is dit vervangen door het platform ‘Chorus Pro’. Chorus Pro is gebaseerd op Chorus
Factures, dat gebruikt wordt door de leveranciers van de staat, en gaat Chorus Factures ook
vervangen. Je kan er de facturen op storten, op ontvangen, op doorsturen en alles opvolgen. Voor
meer info omtrent het platform kan u altijd terecht op de website https://communaute-choruspro.finances.gouv.fr
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2.5.

Aankondiging

Ook voor de bekendmaking van aanbestedingen zijn regels van toepassing. Voor elke aanbesteding
boven het drempelbedrag waarvoor EU-regels gelden, moeten bepaalde aankondigingen worden
gepubliceerd:
•

Aankondiging van een opdracht of van een prijsvraag

•

Aankondiging van de gunning van de opdracht waarin de aanbestedingsresultaten worden
bekendgemaakt:

Sinds 1 oktober 2015 is in Frankrijk de procedure voor het sluiten van openbare aanbestedingen
onder de 25.000 euro (daarvoor lag de drempel op 15.000 euro) vereenvoudigd en heeft de
opdrachtgever niet meer de verplichting een bekendmaking te doen.
In de tabel hieronder ziet u een overzicht van de aankondigingen die al dan niet moeten gebeuren.
Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt al naar gelang de aard van de aanbestedende instantie.
In het hoofdstuk over het deelnemingsproces komen deze verschillende informatiebronnen en op
welke manier de relevante aankondigingen kunnen opgespoord worden aan bod.
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2.6

Groupement Momentané d'entreprises (GME)

Bedrijven kunnen er ook voor opteren om zich te verenigen en samen in te tekenen op een
openbare aanbestedingsprocedure. In dergelijk geval spreekt men over een Groupement
momentané d'entreprises (GME). Het betreft een vereniging van ondernemingen, zonder
rechtspersoonlijkheid, die gevormd wordt met het oog op het inschrijven op, en het toegekend
krijgen van een openbare aanbesteding. Hierbij worden de uit te voeren werken verdeeld tussen
de verschillende ondernemingen.
Er bestaan 2 types GME: groupement conjoint en groupement solidaire.
Het verschil tussen beide situeert zich onder meer in de aansprakelijkheid van de ondernemingen
ten aanzien van de aanbestedende overheid (en niet ten aanzien van elkaar en/of derden).
In geval van groupement conjoint is elke onderneming aansprakelijk voor de specifiek door haar
uitgevoerde werken. Alleen in geval van solidariteit van de aangestelde mandataris (vooraf te
bepalen), zal deze aansprakelijk zijn voor het geheel van de werken.
In geval van groupement solidaire is de aangestelde mandataris steeds aansprakelijk voor het
geheel.

2.7

UGAP

Het Union des Groupements d' Achats Publics (UGAP), een aankoopcentrale opgericht in 1985, die
onder de gezamenlijke supervisie staat van de minister van Economie, Financiën en Begroting en
de minister van Nationale Opvoeding, is Frankrijks enige publieke algemene aankoopcentrale en
werkt hoofdzakelijk voor lokale overheden, ziekenhuizen en overheidsdepartementen. UGAP is een
zgn. EPIC, een établissement public à catactère industriel et commercial. Dit is een rechtspersoon
die een dienst verleent die eigenlijk door een privébedrijf zou kunnen uitgevoerd worden maar
net omwille van de omstandigheden zou deze dienst niet correct door een commercieel bedrijf
dat winst nastreeft en onderhevig is aan concurrentie, uitgevoerd kunnen worden. Andere
voorbeelden van dergelijke EPIC's zijn o.m. de SNCF (Franse spoorwegmaatschappij), RATP
(openbaar vervoer in Parijs), CSTB (keuringsorgaan voor bouwsector), enz.
De centrale aankoopdienst is een instrument van de overheid om de aankopen in de
overheidssector te stroomlijnen. UGAP werkt volgens het 'buying and reselling’ principe en biedt
eenvoudige en rechtlijnige procedures aan voor overheidsaankopen. Het biedt ook diensten aan
voor zijn klanten uit de publieke sector (contracten, raamovereenkomsten met bepaalde
leveranciers) en staat in voor de relatie met de leveranciers. Door gebruik te maken van UGAP, die
zelf onderworpen is aan de geldende openbare aanbestedingsregels, worden de klanten vrijgesteld
van de verplichtingen.
De klanten van UGAP zijn lokale overheden (53%), overheidsdepartementen (42%) en
privébedrijven die een openbare dienst verlenen (5%).
De omzet van UGAP bedroeg in 2016 meer dan 2,7 miljard euro. De diagrammen hieronder geven
een beeld van wie de klanten zijn van UGAP en welke producten en diensten voornamelijk worden
aangeboden.
Belangrijk om aan te stippen is dat bijna alle gereferentieerde leveranciers van UGAP Franse
bedrijven zijn (98%). Ook een aantal Belgische bedrijven die een filiaal hebben in Frankrijk, leveren
aan UGAP.
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VERDELING PER SECTOR
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Voertuigen
Medische sector
Diensten
Meubelen en algemene
uitrusting

3.

Deelnemen aan een openbare aanbesteding in Frankrijk

3.1

Voordelen

Openbare aanbestedingen binnenhalen is om diverse redenen interessant voor bedrijven. In de
eerste plaats omdat op die manier extra omzet kan worden gegenereerd. Daarbij komt dat de
openbare sector een stabiele zakenpartner is met een constante vraag naar goederen en diensten,
ongeacht de economische context waardoor openbare aanbestedingen een veiligheidsbuffer
kunnen zijn voor bedrijven.
Door het winnen van biedingsprocedures en het binnenhalen van aanbestedingen wordt ook extra
notoriëteit voor het bedrijf gecreëerd. Het gaat vaak om projecten die een waardevolle en
betrouwbare referentie voor uw bedrijf vormen en waarmee kan uitgepakt worden naar klanten
of prospecten.
Tot slot bieden openbare aanbestedingen ook zekerheid van betaling. Openbare besturen in
Frankrijk hebben op dat vlak echter dikwijls een kwalijke reputatie. Dit is gedeeltelijk onterecht,
leert ons de meest recente versie van L'Observatoire des délais de paiement. Daaruit blijkt dat over
alle overheden heen per eind december 2016 de gemiddelde betaaltermijn 18,3 dagen bedraagt. Dit
is ruim onder de maximale wettelijke betaaltermijn voor de overheid van 30 dagen. Uit ditzelfde
document blijkt ook dat 75% van de betaalaanvragen binnen een termijn van 20 dagen betaald
worden. Tot de beste betalers behoren o.m. de ministeries van Cultuur en van Arbeid. De ministeries
van Milieu en Justitie scoren het slechtst, alhoewel vooral bij die laatste een inhaalbeweging bezig
is. Bij de regionale overheden valt een negatieve evolutie op te merken, waar de gemiddelde
betaaltermijn is opgelopen van 33 dagen in 2015 tot 37 dagen in 2016. De fusie van de Franse
regio's per 1 januari 2016 kan daar echter een rol in hebben gespeeld.

3.2

Deelnemingsproces

Het deelnemen aan een openbare aanbestedingsprocedure is een proces dat veel vroeger start
dan het ogenblik waarop een bedrijf zijn dossier overmaakt aan de aanbestedende dienst. Om
succesvol te zijn is een goeie voorbereiding essentieel in het proces. Immers, deelnemen aan
openbare aanbestedingen is geen one shot gegeven maar vergt een achterliggende strategie
binnen het bedrijf. Een procedure beantwoorden kost tijd en energie, gaande van enkele uren voor
een eenvoudige prijsopgave tot enkele weken werk waar meerdere medewerkers bij betrokken
zijn. Denk er dus aan om vooraf de strategische aanpak inzake aanbestedingen te bepalen. Daarom
is het belangrijk dat deelnemende bedrijven een strategie ontwikkelen en zich de regels zoveel als
mogelijk eigen maken of zich hiervoor laten bijstaan. De strategie kan neergeschreven worden in
een roadmap waarin men voor zichzelf o.m. duidelijk beschrijft wat men wil bereiken, aan welke
type aanbesteding men wil deelnemen, welke de selectiecriteria zijn (prijs, nabijheid, enz.)
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Vandaar dat dit deel over het deelnemingsproces is opgesplitst in 2 fases, namelijk voor en tijdens.
3.2.1.

Voor

3.2.1.1. Referentiëring
Het is belangrijk om zich als bedrijf kenbaar te maken en/of zich te laten referentiëren
bij aanbestedende overheden. Op die manier kan men bijvoorbeeld gecontacteerd
worden in het kader van een OTC-procedure (waarbij de openbare aankoper het recht
heeft om zich te richten tot het bedrijf van z'n keuze) of een aangepaste procedure
(waarbij de openbare aankoper de modaliteiten zelf bepaalt).
Hoe kan men zich als bedrijf kenbaar maken bij (openbare) aankopers?
•

Een brochure met een voorstelling van het bedrijf en producten opsturen naar de
aankoper.

•

Rechtstreeks contact opnemen en een afspraak proberen maken met de aankoper
in kwestie. Om meer kans te maken is het belangrijk om zelf vooraf een profiel op
te stellen van aankopers die voor uw bedrijf interessant kunnen zijn.

•

Bij een contact met een aankoper hem een oplossing en hulp voorstellen.

3.2.1.2 Selectie
In deze fase komt het erop aan de juiste aanbesteding(en) te detecteren en te selecteren
aan welke aanbestedingsprocedures men wenst deel te nemen. Dit kan door het
consulteren van de publicaties en het raadplegen van een aantal al dan niet betalende
sites. Vooraleer op zoek te gaan naar aanbestedingen is het belangrijk om een evaluatie te
maken van de menselijke, materiële en technische middelen waarover u beschikt alsook de
mogelijkheden qua bevoorrading, productie, levering, serviceverlening, enz. Op die manier
kan u bepalen welk type opdrachten voor uw bedrijf al dan niet geschikt zijn.
Waar kan men informatie vinden over lopende openbare aanbestedingen?
Info wordt bekendgemaakt via diverse kanalen zoals officiële of gespecialiseerde pers,
lokale kranten, websites, enz. Op onderstaande sites kan u als bedrijf tot 5 profielen
aanmaken (gratis). Wanneer u als bedrijf een profiel aanmaakt is het nuttig om andere
publicaties te bekijken om op die manier vertrouwd te raken met het gebruikte jargon. Op
basis van het door u aangemaakte profiel wordt u geïnformeerd van aanbestedingen die
voldoen aan uw criteria. Vandaar dat het gebruik van de juiste sleutelwoorden essentieel
is.
BOAMP (Bulletin Officiel des annonces de marchés publics)
www.boamp.fr
Deze site bevat een overzicht van zowel Franse als Europese openbare aanbestedingen. De
publicatie via deze website is verplicht voor aanbestedingen die een bepaald bedrag
overschrijden (zie hoger). Jaarlijks worden meer dan 172.000 aanbestedingen via dit kanaal
bekendgemaakt.
U kan als bedrijf een profiel aanmaken waardoor u meldingen krijgt indien er publicaties
zijn die aan uw criteria voldoen of u kan zelf aan de hand van verschillende criteria en
sleutelwoorden op zoek gaan.
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MARCHES ONLINE
www.marchesonline.com
Ook deze site laat toe om aan de hand van diverse criteria gericht te zoeken naar
publicaties of via een vooraf aangemaakt profiel meldingen te ontvangen van publicaties
die aan uw criteria voldoen.
De informatie op deze site is afkomstig van o.m. BOAMP, gespecialiseerde pers, regionale
pers, websites, enz.
PLACE” MARCHES PUBLICS
www.marches-publics.gouv.fr
Informatieportaal voor op kmo gerichte aanbestedingen.
JOUE (Journal Officiel de l’Union Européenne)
www.ted.europa.eu
TED (Tenders Electronic Daily) is de onlineversie van het supplement bij het
publicatieblad van de EU, waarin Europese overheidsaanbestedingen bekendgemaakt
worden.
Daarnaast bestaan heel wat privé-initiatieven die (al dan niet betalend) informatie over
nieuwe aanbestedingen detecteren en voor u selecteren aan de hand van vooraf
bepaalde criteria. Hieronder alvast een aantal voorbeelden van dergelijke websites:
VECTEURPLUS
www.vecteurplus.com
DOUBLETRADE
www.doubletrade.com
ACHAT PUBLIC
www.achatpublic.com
Als u nog bijkomende informatiebronnen zou wensen, dan geven wij u graag dit nog mee:
•

Gespecialiseerde pers en websites:
De site www.lemoniteur-expert.com is bijvoorbeeld een referentie in de sector van de
bouw en openbare werken.

•

Websites van lokale overheden beschikken vaak over een knop “marchés publics“, die
informatie bevat over lopende aanbestedingen.
Bijvoorbeeld: www.paris.fr

3.2.1.3 Lastenboek (Dossier de Consultation des Entreprises – DCE)
Het DCE wordt opgemaakt door de aanbestedende overheid en bevat alle documenten en
informatie: het voorwerp, de kenmerken, de modaliteiten en de voorwaarden verbonden
aan de aanbesteding. De verstrekte informatie moet volledig en precies zijn en de bedrijven
in staat stellen om te oordelen of ze al dan niet zullen deelnemen aan de beschreven
aanbesteding.
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Het DCE bestaat uit volgende documenten:
Règlement de Consultation (RC) waarin o.m. de lijst van de te bezorgen documenten staat
beschreven, de termijn waarbinnen de kandidatuur moet overgemaakt worden, de
gunningscriteria
Acte d’engagement (AE) of ATTRI1 dat door de kandidaat dient ondertekend te worden en
waarmee hij zich akkoord verklaart met de opgelegde clausules
Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCTP)
Cahier des Clauses Administratives Générales (CCTG)
Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)
Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG)
Indien het gaat over een aanbesteding voor uitvoering van bouwwerken, bevat het DCE nog extra
documenten zoals plannen, bodemstudies, coördinatieplan i.v.m. de veiligheid op de werf, enz.
Hieronder een aantal voorbeelden van platformen over aanbestedingen waar men o.m. DCE’s kan
terugvinden.
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3.2.2.

Tijdens
Wanneer het lastenboek van een aanbesteding overeenstemt met de roadmap van het
bedrijf kan men beslissen om te kandideren voor een aanbesteding.

3.2.2.1 Contact opnemen
Belangrijk is om de aankoper op de hoogte te brengen dat u als bedrijf zal deelnemen aan
de aanbesteding. Dit kan door contact op te nemen, met bij voorkeur de technisch
verantwoordelijke voor de aanbesteding. De naam en coördinaten staan in principe
vermeld in het Règlement de Consultation (RC). Dit gesprek moet vooral over de technische
aspecten van de aanbesteding gaan.

3.2.2.2 Planning
De deelname aan een aanbesteding vereist de nodige interne planning. Vorm een team dat
in staat is om de aanbesteding te beantwoorden waarbij iedere medewerker binnen het
team een duidelijke taakomschrijving heeft: bijvoorbeeld bepalen wie verantwoordelijk is
en wie de kandidatuur effectief zal overmaken. Het is ook belangrijk om de timing goed in
te schatten, want het opstellen van het technisch dossier kan complex zijn en veel tijd
vergen. De vereiste vaardigheden zijn zowel van technische, commerciële en juridische
aard. Als bedrijf moet men zich ook de vraag stellen of men alle knowhow in huis heeft of
men, indien nodig, beroep zal doen op een partner. Hierbij kan men opteren voor
medeaanneming of onderaanneming. Belangrijk voor de aanbestedende instantie zijn de
voordelen en de haalbaarheid van de oplossing te onderstrepen.

3.2.2.3 Kandidatuur
U heeft als bedrijf slechts een beperkte periode om een procedure te beantwoorden en
een offerte in te dienen die beantwoordt aan de vereisten en de vormvoorschriften.

•

Administratieve documenten

De administratieve documenten die vereist zijn voor het deelnemen aan de aanbesteding
worden vermeld in het Règlement de Consultation. Het belangrijkste document is het UEA
(in Frankrijk DUME) ter vervanging van de vroegere documenten DC1 en DC2. Daarnaast
zijn nog documenten nodig voor de identificatie van het deelnemend bedrijf, eventueel
bewijs van verzekeringen, bankgegevens, bewijs van normeringen en certificaten (ISO,
Afnor, enz.). Het is belangrijk om daar de nodige aandacht aan te besteden want in geval
van onvolledige of slecht ingevulde documenten kan de kandidatuur als onontvankelijk
worden beschouwd. Ook moet de Acte d'Engagement (AE) ondertekend door het bedrijf
bijgevoegd worden. Hiermee bevestigt het bedrijf z'n deelname en verbindt het er zich toe
het lastenboek te respecteren.
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•

Technisch memorandum

Volledige en gedetailleerde beschrijving van de methode en de planning die zal gevolgd
worden bij de uitvoering van de aanbesteding. Hierbij dient men rekening te houden met
de verschillende gunningscriteria en hun weging die staan beschreven in het RC. Het
technisch memorandum is een belangrijk document omdat het de strategie en de kunde
van het bedrijf uitstraalt. In veel gevallen is dit document het enige commercieel vehikel
waarover een bedrijf beschikt om zich aan te prijzen bij de overheid. Er dient daarom de
nodige aandacht en zorg te worden besteed bij het opstellen ervan.
-

De behoefte van de aankoper moet het uitgangspunt zijn.

-

Informatie inwinnen en een analyse maken van de concurrentie.

-

Aandachtig lezen (vooral de RC met de selectiecriteria) en het technisch memorandum
opstellen in functie hiervan.

Om tot een goed technisch memorandum te komen is het belangrijk om het DCE (en meer
bepaald de selectiecriteria beschreven in het RC) en CCTP als uitgangspunten te gebruiken.
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•

Aanvullende informatie

De aanvullende informatie en documenten zijn bedoeld om het vertrouwen van de
aankoper in uw bedrijf te winnen.

26

-

Voorstelling van het bedrijf: historiek, omschrijving van de activiteit, organigram, enz.

-

Resultaat van de laatste 3 boekjaren.

-

Kennis en specialiteit van het bedrijf, referenties, enz. Dit kan u doen door uw klanten
het woord te geven en een schriftelijke aanbeveling van uw klanten aan het dossier toe
te voegen (dienstverlening, naleving van de leveringstermijnen, enz.). Indien u voor de
eerste maal deelneemt aan een overheidsopdracht is het misschien makkelijker om uw
eerste referentie binnen te halen door als onderaannemer op te treden. Belangrijk om
te vermelden is dat het afwijzen van een dossier enkel en alleen omwille van het
ontbreken van referenties geen geldig motief is.

-

Beschrijving van de technische en menselijke middelen waarover u binnen het bedrijf
beschikt. U kan hiervoor bijvoorbeeld het cv van de medewerkers die op het project
zullen werken, toevoegen.

-

Beschrijving van de labels en certificaten waaraan u voldoet.

-

Het benadrukken van het groen en/of sociaal karakter alsook het positief imago van
uw bedrijf kan belangrijk zijn. Dit kan u doen door bijvoorbeeld een persartikel over
uw bedrijf toe te voegen.

4. Tips & Tricks
•

Tip 1: Zie de kansen
"Ministeries, regio’s, departementen, gemeenten en veel meer organisaties besteden
opdrachten uit door aanbestedingsprocedures. Dat zijn heel wat opdrachten. Zonde om
zomaar voorbij te laten gaan! Ondernemers zijn goed in hun werk, maar zijn huiverig voor
de procedures die erbij horen. Laat u daarom desnoods bijstaan door een deskundige.

•

Tip 2: Weet wat er speelt
Opdrachten worden vaak gepubliceerd via bepaalde websites, gespecialiseerde pers, enz.
Hou goed in de gaten wat er speelt. De gemeente komt niet naar jou toe, je moet er zelf
actief achteraan. Als de kans zich voordoet, twijfel dan niet om in contact te proberen
komen met publieke instanties. Als een publieke koper al eens een openbare aanbesteding
heeft uitgegeven, probeer daar dan al eens wat meer over op te zoeken, kijk naar welke
criteria gebruikt geweest zijn, enz.

•

Tip 3: Ga ervoor of doe het niet
Inschrijven vraagt de nodige tijd, energie en aandacht. Je moet als ondernemer nauwkeurig
werken, goed lezen en weten wat je te doen staat. Kun je er onvoldoende aandacht aan
besteden? Doe het dan helemaal niet. Besteed de nodige zorg aan het maken van je
kandidatendossier. Zie het als een visitekaartje. Als de kans zich voordoet, twijfel dan niet
om in contact te proberen komen met publieke instanties. Stel hen gerust dat je kan
voldoen aan hun vragen en bewijs het ook. Toon aan dat je de taal spreekt, dat je vertrouwd
bent met de markt, toon je knowhow aan en maak gebruik van referenties. Overweeg
deelname “en groupement“ samen met een Franse structuur.

•

Tip 4: Check of je alles scherp hebt
Voordat je begint aan het verzamel- en schrijfwerk moet je als ondernemer alle informatie
voor jezelf goed op een rijtje hebben.

•

Tip 5: Wees op tijd
Zorg dat je alle gevraagde documenten op tijd inlevert, voor sluitingstijd. Dat kost soms
veel tijd. Bovendien moet je de inschrijving in veel gevallen elektronisch aanleveren. Het is
de ontvangstdatum van de inschrijving die telt, niet de datum van verzending.

•

Tip 6 : Vraag reden van afwijzing
Als u de aanbesteding niet binnenhaalt, vraag dan naar de reden hiervoor en vraag het
rapport van de analyse op bij de aankoper. Op die manier weet u wat u de volgende keer
beter kan doen.
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Disclaimer
De informatie die u in deze publicatie vindt is bedoeld als achtergrondinformatie die u moet in
staat stellen een beeld te vormen met betrekking tot de hierin behandelde materie. Zij is met de
grootste zorg verzameld op basis van de beschikbare data en documentatie op het ogenblik van
de publicatie. Deze publicatie heeft bijgevolg niet de ambitie van volledigheid of geldigheid voor
uw specifieke situatie. Zij kan bijgevolg nooit beschouwd worden als een juridisch, financieel of
ander gespecialiseerd advies. Flanders Investment & Trade (FIT) kan in die zin nooit
verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke foutieve vermeldingen, weglatingen of
onvolledigheden in deze publicatie. FIT kan evenmin verantwoordelijk worden gesteld voor het
gebruik of de interpretatie van de informatie in deze publicatie. De verwijzingen in deze
publicatie naar bepaalde entiteiten, bedrijven en/of personen houden geen bijzondere
aanbevelingen in die voor Flanders Investment & Trade enige verantwoordelijkheid zou kunnen
teweegbrengen.
Datum van publicatie: december 2017
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