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ALGEMENE AFWIJKINGEN
In toepassing van artikel 9, paragraaf 4, van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, wordt de aandacht van de inschrijvers gevestigd op het
feit dat in dit bestek wordt afgeweken van artikel 154 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 betreffende
de boetes en van artikel 33 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten omtrent de vrijgave van de borgtocht.

A. ALGEMENE BEPALINGEN
A.1.

VOORWERP EN AARD VAN DE OPDRACHT

De huidige opdracht heeft als voorwerp de aanschaf en implementatie van een nieuw Laboratory Information
Management System (LIMS-oplossing) ten behoeve van de het Laboratorium van de Douane & Accijnzen in
Vilvoorde. De nodige diensten zoals co-sourcing, aangepaste opleidingen en bijhorend onderhoudscontract zijn
tevens gevraagd.
Er wordt gekozen voor de openbare procedure met Europese bekendmaking.
Het gaat om een overheidsopdracht voor diensten.
Deze opdracht is een opdracht met gemengde prijsvaststelling (artikel 2, 6° van het Koninklijk besluit van 18 april
2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren).
Deze opdracht omvat één enkel perceel aangezien het voor de realisatie van de opdracht noodzakelijk is een
eenheid van prestaties te hebben.
Het perceel wordt beschreven in deel E “Technische voorschriften”.
Varianten en opties zijn niet toegestaan.
Overeenkomstig artikel 85 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten behoudt de aanbestedende
overheid zich het recht voor deze opdracht niet te gunnen en te beslissen dat de opdracht het voorwerp zal
uitmaken van een nieuwe opdracht, indien nodig volgens een andere procedure.

A.2.

DUUR VAN DE OPDRACHT

De datum van het begin van de opdracht zal worden vermeld in de kennisgevingsbrief van de opdracht. De
opdracht wordt gesloten voor een duur van 6 jaar. (1 jaar implementatiefase en 5 jaar operationeel gebruik)
Uit een vorige aanbesteding van het huidige LIMS is een termijn van 1 jaar noodzakelijk gebleken om het LIMS
volledig te implementeren en operationeel te maken. Het eerste jaar van de aanbesteding is dan ook het
implementatiejaar, de 5 volgende jaren zijn de exploitatiejaren.
De aanbestedende overheid kan de opdracht echter beëindigen op het einde van het eerste, het tweede, het
derde jaar of het vierde jaar exploitatie op voorwaarde dat de kennisgeving aan de opdrachtnemer per
aangetekende brief gebeurt minstens 6 maanden vóór het einde van het lopende uitvoeringsjaar.
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In dit geval kan de opdrachtnemer daar geen schadevergoeding voor eisen.

A.3.

AANBESTEDENDE OVERHEID

De aanbestedende overheid is de Belgische staat, vertegenwoordigd door de minister van Financiën.
Federale Overheidsdienst Financiën
Stafdienst Begroting en Beheerscontrole
Afdeling Aankopen
North Galaxy – Toren B4 – bus 961
Koning Albert II-laan 33
1030 BRUSSEL

A.4.
A.4.1.
-

-

Wetgeving

De Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het plaatsen
van overheidsopdrachten.
De Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
Het Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.
Het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten.
De Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies.
Het algemeen reglement voor de arbeidsbescherming (ARAB) en de codex over het welzijn op het werk,
waaronder artikel 9 en 10 (zie de bijlage 7).
De Wet van 4 augustus 1996 inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.
De milieuwetgeving van het betrokken gewest.
De Wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers.
De Europese Verordening Gegevensbescherming (GDPR).
Alle wijzigingen aan de hierboven genoemde wetten en besluiten die van kracht zijn op de dag van de opening
van de offertes.

A.4.2.
-

DOCUMENTEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHT

Opdrachtdocumenten

Dit bestek nr. S&L/DA/2019/066
De in het Publicatieblad van de Europese Unie of in het Bulletin der Aanbestedingen gepubliceerde
aankondigingen of rechtzettingen van opdrachten die betrekking hebben op deze opdracht, maken integraal deel
uit van dit bestek. De inschrijver wordt geacht er kennis van te hebben genomen en er bij het opstellen van zijn
offerte rekening mee te hebben gehouden.
Het pv van de vragen en de antwoorden.
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A.5.

A.5.1.

KUNSTMATIG
BEPERKEN
VAN
DE
MEDEDINGING
BELANGENCONFLICTEN - NALEVING VAN MILIEU-, SOCIAAL EN
ARBEIDSRECHT
Kunstmatig beperken van de mededinging

De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 5 van de Wet van 17 juni 2016 inzake
overheidsopdrachten dat stelt dat de inschrijvers geen handelingen stellen, geen overeenkomsten sluiten of geen
afspraken maken die de normale mededingingsvoorwaarden kunnen vertekenen.

A.5.2.

Belangenconflicten – draaideursysteem

De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op de artikels 6 en 69, lid 1, 5° en 6° van de Wet van 17 juni
2016 inzake de overheidsopdrachten en op artikel 51 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren met betrekking tot de situaties waarin er een belangenconflict kan
optreden bij de plaatsing en uitvoering van de opdracht en dit om elke vertekening van de mededinging te
vermijden en de gelijke behandeling van alle inschrijvers te verzekeren.
In het kader van de strijd tegen belangenvermenging, meer in het bijzonder de draaideurconstructie ('revolving
doors') zoals bepaald in de Wet van 8 mei 2007 houdende instemming met het Verdrag van de Verenigde Naties
tegen de corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003, onthoudt de inschrijver zich ervan een beroep te
doen op een of meerdere vroegere (interne of externe) medewerkers van de FOD Financiën, binnen 2 jaar
volgend op zijn/hun ontslag, opruststelling of elk ander vertrek uit de FOD Financiën, op welke wijze ook,
rechtstreeks of onrechtstreeks, met het oog op de voorbereiding en/of de indiening van zijn offerte of een andere
tussenkomst in het kader van de plaatsingsprocedure, evenals voor de verrichting van bepaalde opdrachten in
het kader van de uitvoering van deze opdracht.
De bovenstaande bepaling is echter enkel van toepassing voor zover er een direct verband bestaat tussen de
vroegere activiteiten van de betrokken persoon/personen bij de aanbestedende overheid en zijn/hun activiteiten
in het kader van deze opdracht.
Inbreuken op deze maatregel die tot gevolg hebben dat de normale mededingingsvoorwaarden vertekend kunnen
zijn, worden gesanctioneerd volgens de bepalingen van de wetgeving en de regelgeving inzake
overheidsopdrachten.

A.5.3.

Naleving van milieu-, sociaal en arbeidsrecht

De ondernemers zijn ertoe gehouden alle toepasselijke verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal en
arbeidsrecht uit hoofde van het Europees Unierecht, nationale recht of collectieve arbeidsovereenkomsten of uit
hoofde van de in bijlage II van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten vermelde bepalingen van
internationaal milieu-, sociaal en arbeidsrecht, na te leven en te doen naleven door elke persoon die handelt als
onderaannemer in welke fase ook, en door elke persoon die personeel tewerkstelt voor de uitvoering van de
huidige opdracht.

A.6.

VRAGEN EN ANTWOORDEN

Potentiële inschrijvers wordt verzocht om hun vragen per e-mail naar de aanbestedende overheid te sturen via
het volgende adres: finprocurement@minfin.fed.be.
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Enkel de vragen die de aanbestedende overheid ten laatste op 21/04/2020 om 12.00 uur heeft ontvangen,
zullen worden behandeld. Als onderwerp van de e-mail vermeldt de inschrijver “LIMS 2020”.

Alle vragen worden gesteld door middel van het bijgevoegde model. De potentiële inschrijver vult voor iedere
vraag alle nodige gegevens in.
De aanbestedende overheid zal de vragen en antwoorden
(https://enot.publicprocurement.be)
en
nadien
op
de
website
(http://finances.belgium.be/nl/) in de rubriek "Overheidsopdrachten".

publiceren
van
de

op e-notification
FOD
Financiën

Als er geen vragen worden gesteld tijdens de voorgeschreven termijn, zal er niets gepubliceerd worden.
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B. GUNNING
B.1.
B.1.1.

INDIENEN VAN DE OFFERTES
Indieningsrecht en indieningswijze van de offertes

De aandacht wordt gevestigd op het feit dat een inschrijver slechts één offerte kan indienen per opdracht.
Iedere deelnemer aan een combinatie van ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid wordt beschouwd als een
inschrijver.
Deelnemers aan een combinatie van ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid moeten onder hen iemand
aanduiden die de combinatie zal vertegenwoordigen ten aanzien van de aanbestedende overheid.
In toepassing van artikel 14 van de Wet 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, moet het elektronisch
verzenden en ontvangen van de offertes uitgevoerd worden met elektronische communicatiemiddelen.
De aanbestedende overheid verplicht tot het gebruik van elektronische middelen op straffe van nietigheid
van de offerte.
De communicatie en de informatie-uitwisseling tussen de aanbesteder en de ondernemers, met inbegrip van de
elektronische indiening en ontvangst van de offertes, dienen, in alle fasen van de plaatsingsprocedure plaats te
vinden met behulp van elektronische communicatiemiddelen.
De elektronische offertes moeten worden verstuurd via de website e-tendering https://eten.publicprocurement.be/,
die de naleving van de voorwaarden opgenomen in artikel 14, § 6 en § 7 van de Wet van 17 juni 2016 inzake
overheidsopdrachten garandeert.
Het indieningsrapport met betrekking tot de offerte, de bijlagen en het uniform Europees aanbestedingsdossier
(UEA) moet ondertekend worden door middel van een gekwalificeerde elektronische handtekening (artikel 43 van
het Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren).
Aangezien het verzenden van een offerte via e-mail niet overeenkomt met de voorwaarden van artikel 14 § 7 van
de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, wordt het niet toegestaan om op deze wijze een offerte in
te dienen.
Door het loutere feit van de indiening van zijn offerte via elektronische communicatiemiddelen, aanvaardt de
inschrijver dat de gegevens van zijn offerte worden opgeslagen worden door het ontvangstsysteem.
Meer informatie kan worden verkregen op de website http://www.publicprocurement.be of via het telefoonnummer
+32 (0)2 740 80 00 van de helpdesk van de dienst e-procurement.
De inschrijver wordt aanbevolen zich uiterlijk de dag vóór de opening van de offertes aan te melden om contact
te kunnen opnemen met de helpdesk van de dienst e-procurement om eventuele toegangsproblemen tot de site
https://eten.publicprocurement.be/ op te lossen.
De inschrijver moet er rekening mee houden dat via elektronische weg ingediende individuele bestanden niet
groter mogen zijn dan 80 MB en dat het totaal van de bestanden niet groter mag zijn dan 350 MB.
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B.1.2.

Ondertekening van de offertes

De gekwalificeerde elektronische handtekening(en) moet(en) uitgaan van de perso(o)n(en) die bevoegd of
gemachtigd is (zijn) om de inschrijver(s) te verbinden.
Bij de ondertekening van het verslag van de indiening van de offerte door de gemachtigde persoon vermeldt deze
laatste duidelijk zijn volmachtgever(s). De gevolmachtigde voegt de authentieke elektronische akte of de
onderhandse akte die hem zijn machten toekent, of een gescand afschrift van de volmacht. De gevolmachtigde
verwijst, desgevallend, naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin het uittreksel van de
betreffende akte werd gepubliceerd, met vermelding van de betreffende bladzijde en/of passage.
In het kader van de machtiging om een vennootschap te verbinden, vestigt de aanbestedende overheid de
aandacht van de inschrijver op het feit dat dat de ondertekening van een offerte voor een overheidsopdracht niet
als een handeling van dagelijks bestuur kan worden beschouwd, tenzij de statuten duidelijk aangeven dat het
ondertekenen van een offerte voor een overheidsopdracht behoort tot het dagelijks bestuur.

B.1.3.

Wijziging of intrekking van een reeds ingediende offerte

Wanneer een inschrijver een reeds verstuurde of ingediende offerte wil wijzigen of intrekken, moet dit gebeuren
in overeenstemming met de bepalingen van artikel 43 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.
Wanneer het indieningsrapport dat opgesteld wordt ingevolge de wijzigingen of de intrekking, niet voorzien is van
een gekwalificeerde elektronische handtekening, brengt dit van rechtswege de nietigheid van de wijziging of
intrekking met zich mee. Deze nietigheid slaat slechts op de wijzigingen of de intrekking en niet op de offerte zelf.

B.1.4.

Uiterste datum voor het indienen van de offertes

De offertes moeten op het platform ingediend worden vóór 02/06/2020 om 10.00 uur.

B.2.
B.2.1.

OFFERTES
Algemene bepalingen

De inschrijver wordt met aandrang verzocht om het bijgevoegde offerteformulier te gebruiken. In dit verband wordt
de aandacht van de inschrijver gevestigd op artikel 77 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017, dat bepaalt:
"Als bij de opdrachtdocumenten een formulier is gevoegd voor het opmaken van de offerte en het invullen van de
samenvattende opmeting of de inventaris, maakt de inschrijver daarvan gebruik. Doet hij dat niet, dan draagt hij
de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten
met het formulier.".
De offerte en de bijlagen bij het offerteformulier worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans.
Door het indienen van zijn offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn algemene of bijzondere
verkoopsvoorwaarden, zelfs als ze op de één of andere bijlage zijn vermeld in zijn offerte.
De inschrijver duidt in zijn offerte duidelijk aan welke informatie vertrouwelijk is en/of betrekking heeft op
technische of commerciële geheimen en dus niet mag worden bekendgemaakt door de aanbestedende overheid.
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B.2.2.

Geldigheidsduur van de offerte

De inschrijvers blijven door hun offerte gebonden gedurende een termijn van 180 kalenderdagen, die aanvangt
op de dag na de dag van de opening van de offertes.

B.2.3.

Inhoud en structuur van de offerte

De offerte zal de volgende inlichtingen bevatten en de onderstaande inhoudstafel respecteren:
-

-

-

Het offerteformulier (zie deel B, 2.4).
De prijsinventaris (zie deel B. 2.5).
De statuten en alle andere nuttige documenten die de bevoegdheid van de ondertekenaar(s)
bewijzen, met inbegrip van het document dat de volmacht van de gevolmachtigde(n) vaststelt
(zie deel B, 1.2).
Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (zie deel B, 2.6).
De documenten in verband met de gunningscriteria (zie deel B):
o het Antwoordformulier “Eisen in verband met functionaliteiten” (bijlage 11),
o het antwoordformulier “Wensen in verband met functionaliteiten” (bijlage 12),
o het cv van de personen die door de inschrijver aan de opdracht worden toegewezen
(bijlage 6).
o Referenties van eerdere projecten en opleidingen (bijlage 5)
De beschrijving van de diensten met betrekking tot de technische voorschriften (zie deel D).
Andere documenten die gevraagd worden in de technische voorschriften (zie deel D).
Andere bijlagen die de inschrijver nuttig acht.

De aanbestedende overheid nodigt de inschrijvers uit om (indien mogelijk) de offerte en de bijlagen in te dienen
in één bestand en te voorzien van een ononderbroken nummering van alle pagina’s.

B.2.4.

Het offerteformulier

Het offerteformulier moet volledig ingevuld worden. Het bevat met name de volgende gegevens:
-

De naam en contactgegevens van de contactpersoon in het bedrijf van de inschrijver.
De hoedanigheid van de persoon die de offerte ondertekent.
Het volledige inschrijvingsnummer van de inschrijver bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen (voor de
Belgische inschrijvers).
Het inschrijvingsnummer bij de RSZ.
Het nummer en de naam van de bankrekening van de inschrijver bij een financiële instelling waarop de
betaling van de opdracht moet worden uitgevoerd.
De namen, de voornamen, de hoedanigheid of het beroep, de nationaliteit en de woonplaats van de
inschrijver of, indien het een vennootschap betreft, haar handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit
en maatschappelijke zetel.

B.2.5.

De prijsinventaris en de prijzen

De prijsinventaris moet volledig ingevuld worden.
Met prijzen die op een andere plaats dan in de prijsinventaris worden vermeld, zal geen rekening gehouden
worden.
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Alle in het offerteformulier vermelde prijzen zijn verplicht uitgedrukt in euro.
Dit is een opdracht met gemengde prijsvaststelling, wat betekent dat de forfaitaire prijzen globaal zijn voor de
prestaties voor Implementatie fase 1 en onderhoud en tegen prijslijst zijn voor de prestaties voor licenties,
opleidingen en mandagen nodig voor implementatie fase 2.
De inschrijver wordt geacht in zijn prijzen alle mogelijke kosten te hebben meegerekend, met uitzondering van
de btw.
De inschrijver verbindt zich ertoe om, behoudens prijsherziening, tijdens de hele duur van het contract de
prestaties aan te rekenen tegen de in de inventaris ingevulde prijzen zonder toeslag.

B.2.6.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) bestaat uit een formele verklaring van de ondernemer dat
de betrokken gronden tot uitsluiting niet van toepassing zijn, dat aan de relevante selectiecriteria wordt voldaan
en dat de ondernemer de relevante informatie zal verstrekken die door de aanbestedende overheid wordt
gevraagd.
Het UEA wordt elektronisch aangemaakt. Bijgevoegd vindt de inschrijver de te volgen procedure voor het
downloaden en invullen van het UEA.
Als een combinatie van ondernemers, waaronder een tijdelijk samenwerkingsverband, samen deelneemt aan een
plaatsingsprocedure, moet elk van de deelnemende ondernemers een afzonderlijke UEA indienen met daarin de
in de delen II tot en met V gevraagde gegevens.
Een ondernemer die zelfstandig deelneemt, maar een beroep doet op de draagkracht van één of meer andere
entiteiten, moet zijn eigen UEA indienen samen met een afzonderlijk UEA met de relevante informatie voor elk
van de entiteiten waarop hij een beroep doet.
De inschrijvers vullen de volgende delen van het UEA in:
-

Deel II, A (voor de in te vullen delen: zie de bijlage 4 “Hoe het UEA invullen en downloaden”), B, C en D.
Deel III, A, B en C.
Deel IV, α.
Deel VI.

Overeenkomstig artikel 76, §1 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de
klassieke sectoren is het ontbreken van het (of de) volledig ingevulde UEA(’s) een substantiële onregelmatigheid
die leidt tot de nietigheid van de offerte.

B.3.
B.3.1.

SELECTIE – TOEGANGSRECHT – REGELMATIGHEID VAN DE
OFFERTES – GUNNINGSCRITERIA
Algemeen

De inschrijvers worden geëvalueerd op basis van de selectiecriteria hieronder opgenomen.
Enkel de offertes van de inschrijvers die voldoen aan het toegangsrecht zoals hieronder vermeld, worden in
aanmerking genomen om deel te nemen aan de vergelijking van de offertes op basis van de gunningscriteria
vermeld onder punt C.5., voor zover de ingediende offertes regelmatig zijn.
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Door het indienen van zijn offerte, vergezeld van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), verklaart
de inschrijver officieel op eer:
1. dat hij zich niet in een van de verplichte of facultatieve uitsluitingsgevallen bevindt, waardoor hij moet of kan
uitgesloten worden;
2. dat hij beantwoordt aan de selectiecriteria die door de aanbestedende overheid voor deze opdracht werden
opgesteld.
De aanbestedende overheid kan de inschrijver tijdens de procedure te allen tijde verzoeken de vereiste
ondersteunende documenten geheel of gedeeltelijk in te dienen wanneer dit noodzakelijk is voor het goede
verloop van de procedure.
De inschrijver is niet verplicht ondersteunende documenten of andere bewijsstukken over te leggen indien en voor
zover de aanbestedende overheid de certificaten of de relevante informatie rechtstreeks kan verkrijgen door
raadpleging van een gratis toegankelijke nationale databank in een lidstaat.
De toepassing van de impliciete verklaring geldt enkel voor de documenten of certificaten met betrekking tot de
uitsluitingsgronden die gratis toegankelijk zijn voor de aanbestedende overheid door middel van een nationale
databank in een lidstaat.
Voor de elementen die niet behoren tot de impliciete verklaring, mogen de inschrijvers die dat wensen, al in hun
offerte alle documenten en certificaten toevoegen die nodig zijn om aan te tonen dat zij zich niet in een situatie
van uitsluiting bevinden.
Wat de selectiecriteria betreft, mogen de inschrijvers die dat wensen al aan hun offerte alle documenten en
certificaten toevoegen die nodig zijn om aan te tonen dat zij aan de vereisten van deze criteria voldoen.
Vóór de gunning van de opdracht zal de aanbestedende overheid van de inschrijver die voor de gunning in
aanmerking komt, EIS dat hij de bewijsstukken voorlegt om aan te tonen dat er geen uitsluitingsmotieven bestaan
en dat aan de selectiecriteria voldaan werd.

B.3.2.

Het toegangsrecht – Uitsluitingscriteria (deel III van het UEA)

Behoudens uitsluitingsgronden m.b.t. fiscale en sociale schulden kan de inschrijver, die zich in één van de
verplichte of facultatieve uitsluitingsgronden bevindt, aantonen dat hij corrigerende maatregelen heeft genomen
om zijn betrouwbaarheid aan te tonen. Hiertoe bewijst de inschrijver, op eigen initiatief, dat hij eventuele schade
als gevolg van strafrechtelijke inbreuken of fouten heeft betaald of heeft toegezegd te zullen vergoeden, dat hij
feiten en omstandigheden heeft opgehelderd door actief mee te werken met de onderzoekende autoriteiten en
dat hij concrete technische, organisatorische en personeelsmaatregelen heeft genomen teneinde een nieuwe
strafrechtelijke inbreuk of fout te voorkomen. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt
de betrokken kandidaat of inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.
Verplichte uitsluitingsgronden:
1.
2.
3.
4.

deelneming aan een criminele organisatie;
omkoping;
fraude;
terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten dan wel uitlokking van,
medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of een strafbaar feit;
5. witwassen van geld of financiering van terrorisme;
6. kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel;
7. tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven.
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De in 1° tot 6° bedoelde uitsluitingen van deelname aan overheidsopdrachten gelden voor een periode van vijf
jaar vanaf de datum van de veroordeling. De onder 7° bedoelde uitsluiting van deelname aan
overheidsopdrachten geldt voor een periode van vijf jaar, vanaf de beëindiging van de inbreuk.
De inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn fiscale schulden en sociale
zekerheidsbijdragen, wordt uitgesloten van deze plaatsingsprocedure. De toegang tot de procedure wordt
evenwel niet ontzegd aan de inschrijver die:
1. geen bijdrageschuld heeft van meer dan 3.000 euro of,
2. die voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen en de afbetalingen daarvan strikt in acht neemt.
Indien de inschrijver een bijdrageschuld heeft van meer dan 3.000 euro, toont hij aan, op straffe van uitsluiting,
dat hij op een aanbestedende overheid of op een overheidsbedrijf, één of meer schuldvorderingen bezit die zeker,
opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn voor een bedrag dat minstens gelijk is aan zijn schuld
verminderd met 3.000 euro.
Indien het attest in bezit van de aanbestedende overheid niet aantoont dat de inschrijver voldoet aan de eisen
i.v.m. zijn fiscale en sociale verplichtingen, stelt zij de ondernemer hiervan in kennis. Vanaf de dag volgend op
deze kennisgeving, beschikt de inschrijver over een termijn van vijf werkdagen om het bewijs te geven van zijn
regularisatie. Van deze regularisatie kan slechts éénmalig gebruik gemaakt worden.
Facultatieve uitsluitingsgronden:
1. indien de aanbestedende overheid met elk passend middel aantoont dat de kandidaat of inschrijver de
verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht heeft geschonden;
2. wanneer de kandidaat of inschrijver in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden
heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor
hem een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare
toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
3. wanneer de aanbestedende overheid kan aantonen, met elk passend middel, dat de kandidaat of inschrijver
in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn integriteit in twijfel kan worden
getrokken;
4. wanneer de aanbestedende overheid over voldoende plausibele aanwijzingen beschikt om te besluiten dat de
kandidaat of inschrijver handelingen zou hebben gesteld, overeenkomsten zou hebben gesloten of afspraken
zou hebben gemaakt, die gericht zijn op vervalsing van de mededinging in de zin van artikel 5, lid 2 van
voornoemde Wet;
5. wanneer een belangenconflict in de zin van artikel 6 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten
niet effectief kan worden verholpen met andere, minder ingrijpende maatregelen;
6. wanneer zich wegens de eerdere betrokkenheid van de kandidaat of inschrijver bij de voorbereiding van de
plaatsingsprocedure een vervalsing van de mededinging als bedoeld in artikel 52 van de Wet van 17 juni 2016
inzake overheidsopdrachten heeft voorgedaan die niet met minder ingrijpende maatregelen kan worden
verholpen;
7. wanneer de inschrijver blijk heeft gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de uitvoering
van een wezenlijk voorschrift tijdens een eerdere overheidsopdracht, een eerdere opdracht met een
aanbesteder of een eerdere concessieovereenkomst en dit geleid heeft tot het nemen van ambtshalve
maatregelen, schadevergoedingen of andere vergelijkbare sancties;
8. wanneer de inschrijver zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken
van de informatie die nodig is voor de controle op het ontbreken van uitsluitingsgronden of de naleving van de
selectiecriteria, of hij informatie heeft achtergehouden, of niet in staat was de ondersteunende documenten
die vereist zijn krachtens artikel 73 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten over te leggen;
9. wanneer de kandidaat of inschrijver heeft getracht om het besluitvormingsproces van de aanbestedende
overheid onrechtmatig te beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die hem onrechtmatige
voordelen in de plaatsingsprocedure kan bezorgen, of om verwijtbaar misleidende informatie te verstrekken
die een belangrijke invloed kan hebben op beslissingen inzake uitsluiting, selectie en gunning.
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B.3.3.

De kwalitatieve selectie (deel IV van het UEA)

Wanneer een inschrijver een beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten en die draagkracht bepalend
is voor zijn selectie, is hij verplicht te vermelden voor welk gedeelte hij een beroep doet op die draagkracht en
welke andere entiteiten hij voorstelt. In dat geval moet hij de aanbestedende overheid aantonen dat hij voor de
uitvoering van de opdracht over deze middelen kan beschikken door overlegging van de verbintenis van deze
entiteiten om dergelijke middelen ter beschikking te stellen van de opdrachtnemer.
Indien de inschrijver de intentie heeft te werken met onderaannemers, moet hij dat deel van de opdracht
preciseren evenals de gegevens van de betrokken onderaannemers.
Vóór de gunning van de opdracht kan de aanbestedende overheid van de inschrijver die voor de gunning in
aanmerking komt de bewijsstukken eisen die aantonen dat aan de selectiecriteria voldaan werd.
De inschrijvers die dat wensen kunnen aan hun offerte alle gevraagde documenten i.v.m. de
selectiecriteria toevoegen.
1. Selectiecriterium met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid (artikel 68
van het Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren)
Eerste criterium met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid van de inschrijver
De inschrijver geeft een lijst van referenties voor 3 LIMS implementaties die hij gedurende de afgelopen periode
van maximaal vijf jaar heeft verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of
privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
De inschrijver gebruikt hiervoor het referentiemodel dat bij het bestek gevoegd is

B.3.4.

Regelmatigheid van de offertes

Overeenkomstig artikel 76, § 1 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017 inzake de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, controleert de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de
offertes.
Enkel regelmatige offertes komen in aanmerking om te worden getoetst aan de gunningscriteria.
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B.3.5.

Gunningscriteria

Om deze overheidsopdracht te gunnen, bepaalt de aanbestedende overheid de economisch meest voordelige
offerte.
De regelmatige offertes van de inschrijvers zullen aan de onderstaande gunningscriteria getoetst worden.
Deze criteria zullen gewogen worden teneinde een eindklassement te bekomen.

B.3.5.1.

Lijst van de gunningscriteria

De gunningscriteria zijn de volgende:
Criterium

Weging

1. De prijs

30/100

2. Kwaliteit van de LIMS oplossing

30/100

3. Gebruiksvriendelijkheid van de LIMS oplossing

20/100

4. Kwaliteit van de opleiding en het onderhoudscontract

10/100

5. Projectplan

10/100

B.3.5.2.

Methode voor het bepalen van de voordeligste offerte

BELANGRIJK
De kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van het systeem wordt eveneens geëvalueerd op basis van een
demonstratie.
Dit demo-moment zal doorgaan in het laboratorium van de Douane en Accijnzen in Vilvoorde.
De voorziene datum voor de demonstratie zal na de opening van de offertes aan de betrokken
inschrijvers worden meegedeeld.
De inschrijvers krijgen maximaal 2,5 uur om hun LIMS-oplossing te tonen, meer bepaald hoe
bovenstaande 10 aspecten zijn uitgewerkt. De datum van dit demo-moment zal in onderling overleg
bepaald worden.
De demonstratie zal plaatsvinden gedurende de gewoonlijke diensturen (9u00 – 17u00) en zal niet
langer dan tweeënhalf uur duren.
De FOD Financiën komt niet tussen in de kosten voor de voorbereiding, levering of presentatie van de
demonstraties ter plaatse in het kader van dit bestek.
De demonstratie kan door de aanbestedende overheid gefilmd of vastgelegd worden.
De demovoorstelling geldt zowel om de regelmatig na te gaan als om de evaluatie tussen de
regelmatige offertes te verzekeren.
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1. De prijs (30/100)
Wat het criterium “Prijs” betreft, heeft de aanbestedende overheid een evaluatieconfiguratie opgesteld die is
samengesteld uit verschillende onderdelen.
De door de aanbestedende overheid opgestelde evaluatieconfiguratie is de volgende:
Po = 6 Plic +Pimpl1 + 50 Pimpl2 + Pprakt + Ptrain + Pit + Pprog + 4 Ppor + 4 Pcor + 4 Pprev + 720 Pada
waarbij
Po: de prijs is van de evaluatieconfiguratie van de offerte; die wordt voorgesteld door de inschrijver wiens offerte
wordt geëvalueerd.;
Plic: de globale prijs per jaar van alle licentiekosten (inclusief onderhoud) nodig om de LIMS oplossing (software,
webportaal, eventueel databank) te laten draaien in alle omgevingen (productie, ontwikkeling, acceptatie)1
Pimpl1: de globale prijs voor de implementatie fase 1
Pimpll2: de eenheidsprijs per mandag voor implementatiefase 2
Pprakt: de globale prijs van de opleiding Praktijkdeskundigen
Ptrain: de globale prijs van de opleiding Trainers
Pit: de globale prijs van de opleiding IT-deskundigen
Pprog: de globale prijs van de opleiding Ontwikkelaars
Ppor: de eenheidsprijs per sessie van de opleiding Webportaal
Pcor: de globale prijs per jaar van het correctief onderhoud
Pprev: de globale prijs van het preventief onderhoud (2maal per jaar)
Pada: de prijs per kredietpunt van het adaptief onderhoud (kredietpunten van 15minuten)
Opdat dit criterium berekend kan worden, vult de inschrijver de bijgevoegde prijsinventaris in en houdt hij hierbij
rekening met de bepalingen van punt C.2.5.
De punten die toegekend worden voor dit criterium zullen berekend worden op basis van de volgende formule:
S = 30 x
waarbij:
S = de score die aan een offerte wordt toegekend voor het criterium “prijs”;
LP = de laagste prijs incl. btw voorgesteld in een regelmatige offerte,
OP = de prijs incl. btw van de geanalyseerde offerte.
Het aantal punten wordt afgerond tot twee cijfers na de komma.

1

De inschrijvers voegen in hun offerte wel een breakdown toe met daarin een opsomming van alle nodige licenties, het
aantal dat wordt aangeboden en hun eenheidsprijzen. Alle licenties nodig om de oplossing in alle omgevingen te laten
functioneren moeten hierin opgenomen zijn. Bijkomende licentiekosten worden noch bij gunning, noch bij uitvoering van
de opdracht aanvaard.
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2. Kwaliteit van de LIMS oplossing (30/100)
Aan de kwaliteitseisen die zij opgesomd in de bijlage 11 Antwoordformulier “Eisen in verband met
functionaliteiten” moet voldaan zijn door de aangeboden LIMS-Oplossing, deze vormen geen
evaluatiecriterium. De evaluatie van de kwaliteit van de LIMS-oplossing is gebaseerd een aantal wensen, die
te vinden zijn in de bijlage 12 Antwoordformulier “Wensen in verband met de functionaliteiten”. De beoordeling
van de wensen vindt plaats op basis van het wel of niet hebben van elke functionaliteit (ja=2 punten, neen=0
punten)

3. Gebruiksvriendelijkheid van de LIMS oplossing (20/100)
De LIMS-oplossing dient gebruiksvriendelijk te zijn, wat betekent dat bijvoorbeeld eenvoud, eenduidigheid
en het snel bereiken van en kunnen uitvoeren van functionaliteit gewenst is. Dit zal beoordeeld worden
tijdens een demomoment, dat georganiseerd wordt in het Laboratorium in Vilvoorde, en waarbij de
inschrijvers onderstaande 10 wensen moeten kunnen tonen voor hun aangeboden LIMS-oplossing:

-

De bediening is intuïtief en consequent. Termen, menu's, pictogrammen en knoppen komen overeen met
de functie die een gebruiker er van verwacht en hebben in alle gevallen een gelijke betekenis. De status
van een monsteronderzoek of analyse is visueel direct herkenbaar (kleur, pictogram of andere
aanduiding).

-

Navigatie door het systeem en de werkvolgorde moet logisch in elkaar zitten. Allerlei omwegen en
noodgedwongen “trucs” moeten niet nodig zijn. Bijvoorbeeld: als een gebruiker in een bepaalde module zit, dan

moet de gebruiker ook op een intuïtieve en logische wijze weer terug kunnen d.m.v. bijvoorbeeld een knop “terug”,
zodat de gebruiker weer in het hoofdmenu terugkomt. Veel voorkomende gebruikersactiviteiten (printopdracht,

springen naar ander scherm) zijn of met sneltoetsen of met 1 à 2 gebruikershandelingen uit te voeren.

-

Opdrachten en knoppen die de gebruiker bij een bepaalde functie óf in een bepaalde rol niet nodig heeft,
worden niet getoond. Niet relevante informatie blijft achterwege, bijvoorbeeld wanneer een keuze
gemaakt moet worden, laat het systeem eerst alleen de veelgebruikte opties zien.

-

Automatisch invullen van default waarden waar dit als gebruiker gewenst is.

-

De eenvoud (aantal handelingen/klikken) waarop een rapport gegenereerd en aangepast kan worden
door gebruiker.

-

De eenvoud (aantal handelingen/klikken) waarmee resultaten van een analyse- apparaat (ruwe data)
toegevoegd kan worden aan een analyse, en vervolgens ingezien en gebruikt kan worden.

-

De eenvoud (aantal handelingen/klikken) waarmee het rapport door een afdelingshoofd digitaal
ondertekend wordt en beschikbaar wordt gesteld aan de opdrachtgever op het webportaal.

-

In geval van onomkeerbare opdrachten of opdrachten waarbij informatie wordt verwijderd wordt een
bevestigingsvraag aan de gebruiker gesteld (‘Weet u het zeker?’).

-

Er is een zoekfunctie binnen een dossier en de daaraan gekoppelde documenten zodat snel informatie
kan worden teruggevonden. Daarnaast is er een zoekfunctie over dossiers heen, zodat een
laboratoriummedewerker kan zien of bepaalde onderwerpen ook in andere dossiers spelen.

De eenvoud (aantal handelingen/klikken) waarmee bijlagen, foto’s, dossierstukken aan een
dossier/monster/analyse toegevoegd kunnen worden. Bij voorkeur is er geen apart medium nodig om
foto’s in de LIMS-oplossing te krijgen zoals usb-stick, mail en shared file system. Documenten en mails
kunnen bij voorkeur via slepen met de muis in en uit het systeem worden gebracht.

Voor elke van deze 10 wensen, worden 2 punten gegeven voor een goed tot zeer goed resultaat, een 1 punt voor
een voldoende resultaat, 0,5 punt voor een zwak of erg zwak resultaat en geen punten indien de wens niet kan
geëvalueerd worden.
Dit demo-moment zal doorgaan in het laboratorium van de Douane en Accijnzen in Vilvoorde. De inschrijvers
krijgen maximaal 2,5 uur om hun LIMS-oplossing te tonen, meer bepaald hoe bovenstaande 10 aspecten zijn
uitgewerkt. De datum van dit demo-moment zal in onderling overleg bepaald worden.

4. Kwaliteit van de opleiding en het onderhoudscontract (10/100)

19

Laboratory Information Management System (LIMS) 2019

Dit criterium zal geëvalueerd worden door een bij de offerte bij te voegen voorbeeld onderhoudscontract dat alle
elementen van dit bestek bevat en de info die in de offerte wordt gegeven over de opleidingssessies.
De overheid in gelijke mate rekening met

-

de frequentie van het preventief onderhoud
de omvang van het onderhoudscontract
de interventietermijnen

-

het type helpdesk

-

de te volgen procedures (logging calls, traceerbaarheid,…)

-

de beschikbaarheden van de helpdesk

-

de organisatie van de opleiding (aantal, duur, …)

Dit criterium wordt gequoteerd op basis van de volgende ordinale schaal.
0

Onbestaand of onmogelijk te evalueren

2/10

Erg zwak

4/10

Zwak

6/10

Voldoende

8/10

Goed

10/10

Zeer goed

5. Projectplan (10/100)
Dit onderdeel wordt beoordeeld op basis van het Plan van Aanpak, dat moet ingediend worden door de
inschrijver als onderdeel van de Inschrijving. Dit Plan van Aanpak bevat minimaal een uitwerking van de
volgende onderwerpen:

-

de projectorganisatie, waarin de projectstructuur, de taken, de omvang, de rollen en ervaring en
verantwoordelijkheden en de bevoegdheden zijn benoemd. Daarbij moeten minimaal alle beschreven
activiteiten uit de projectfasering worden benoemd. Geef hierbij ook de relatie aan met de taken en
verantwoordelijkheden die volgens u bij het laboratorium horen;

-

de beheers-mechanismen om de projectmanager in staat te stellen het project te sturen;

-

rapportagestructuur;

-

per Release en Increment een nadere invulling met daarin de planning van (tussen)resultaten en de
daarmee samenhangende acceptatiecriteria;

-

een resourceplan, waarin zowel kwalitatief als kwantitatief een inschatting is gemaakt van de benodigde
resources van zowel de eigen organisatie als van de organisatie van het laboratorium/de ICT dienst van de
Douane;

-

het mastertestplan waarbij het laboratorium/de ICT dienst van de Douane in ieder geval wil kunnen
vaststellen of de LIMS-oplossing voldoet aan de gevraagde functionaliteit, koppelvlakken, beveiliging en
overige non-functional eisen en de door Opdrachtnemer vastgestelde en voor de Algemene Administratie
van de Douane & Accijnzen benodigde acceptatiecriteria (deze moeten de Auditeurs van BELAC overtuigen
dat de LIMS-oplossing voldoet).

-

een kwaliteitsplan;

de overlegstructuren en procedures voor besluitvorming, waarbij u o.a. ingaat op hoe de
verantwoordelijken van het laboratorium/de ICT dienst van de Douane op het juiste moment betrokken en
geïnformeerd;
de mijlpalenplanning (incl. fall-back scenario’s) gebaseerd op de implementatiestrategie van het
laboratorium, waarbij u aangeeft welke doorlooptijd u gaat realiseren;
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-

Personeel dat door de Opdrachtnemer wordt ingezet op het LIMS-project (o.a. kennis, kunde en ervaring
op basis van CV’s (bijlage 6) en referenties (bijlage 5));

-

de wijze van ondersteuning bij Installatie/Implementatie/Configuratie in de omgevingen van het
laboratorium;

-

de wijze van invulling van de gevraagde ondersteuning bij het implementatietraject ten aanzien van
Opleidingen;

-

risico’s en maatregelen om deze te mitigeren;
randvoorwaarden t.a.v. projectrealisatie en Implementatie.

Informatie over de voorgestelde technische architectuur (Topologie, Software Architecture Document SAD)

Dit criterium wordt gequoteerd op basis van de volgende ordinale schaal.
0

Onbestaand of onmogelijk te evalueren

2/10

Erg zwak

4/10

Zwak

6/10

Voldoende

8/10

Goed

10/10

Zeer goed

B.3.5.3.

Eindquotatie

De opdracht zal worden gegund aan de inschrijver met de hoogste eindquotatie, nadat de aanbestedende
overheid ten opzichte van deze inschrijver de juistheid van zijn verklaring in het kader van het UEA geverifieerd
heeft door na te gaan of de inschrijver zich niet in een uitsluitingsgrond bevindt en of hij aan alle selectiecriteria
voldoet.
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C. UITVOERING
C.1.

LEIDEND AMBTENAAR

Voor deze opdracht wordt de volgende leidend ambtenaar aangewezen:
De heer Marc Vandersmissen, Directeur Stafdienst ICT, is de leidend ambtenaar.
Alleen de leidende ambtenaar is bevoegd voor het toezicht op en de controle over de opdracht.
De leidende ambtenaar kan een deel van zijn bevoegdheden overdragen.

C.2.
C.2.1.

HERZIENINGSBEPALINGEN
Prijsherziening

Overeenkomstig artikel 38/7 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voorziet deze opdracht een prijsherzieningsbepaling.

C.2.1.1.

Principes en berekening

De opdrachtnemer is verplicht de officieel vastgestelde lonen aan zijn personeel te betalen.
Voor de gevraagde diensten is enkel een prijsherziening toepasbaar voor de schommelingen van de lonen van
de werknemers van de dienstverlener. Deze prijsherziening is zowel in min als in meer toepasbaar en kan worden
doorgevoerd op initiatief van de aanbestedende overheid en van de opdrachtnemer.
Voor de berekening van de prijsherziening wordt de volgende formule toegepast:
Pr = Po x [(Sr x 0,80)/So + 0,20]
Pr = herziene prijs
Po = prijs vóór de herziening (= bedrag in de prijsofferte);
So= loonindex AGORIA (alleen voor Belgische opdrachtnemers; buitenlandse opdrachtnemers moeten een
analoge index voorstellen) – nationaal gemiddelde, sociale lasten inbegrepen, van toepassing in de maand die
aan de uiterlijke openingsdatum van de offertes voorafgaat.
Sr = loonindex AGORIA (alleen voor Belgische opdrachtnemers; buitenlandse opdrachtnemers moeten een
analoge index voorstellen) – nationaal gemiddelde, sociale lasten inbegrepen, van toepassing in de maand die
voorafgaat aan de verjaardag van de bekendmaking van de gunning van de opdracht.
De prijsherzieningscoëfficiënt wordt afgerond tot op 4 cijfers na de komma.
Prijsverhogingen worden door de aanbestedende overheid enkel ontvankelijk verklaard voor zover de
bewijsstukken voor de verhoging toegevoegd zijn – namelijk de referteloonkost van de Agoria-index van
toepassing in de maand die aan de opening van de offertes voorafgaat en op het moment van de aanvraag van
prijsherziening.
Inlichtingen over de Agoria-index kunnen worden verkregen op https://www.agoria.be/.
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C.2.1.2.

Aanvraag

Ieder verzoek om prijsherziening dient per aangetekend schrijven te worden gericht aan de FOD Financiën,
Stafdienst Begroting en Beheerscontrole, Afdeling Vastleggingen, Koning Albert II-laan 33 – Toren B22 - bus 781,
1030 Brussel.
Er kan slechts één prijsherziening per jaar worden toegepast.
De prijsherziening kan ingaan op:
-

-

-

de verjaardag van de kennisgeving van de gunning van de opdracht als de opdrachtnemer de aanvraag tot
herziening vóór deze datum per aangetekend schrijven heeft verzonden en mits een voorafgaand expliciet en
schriftelijk akkoord van de aanbestedende overheid. De prijsherziening heeft enkel betrekking op de
handelingen die effectief na de verjaardag van de gunning van de opdracht gepresteerd zijn;
de eerste dag van de maand volgend op de verzending van het aangetekend schrijven als de opdrachtnemer
een of meer verjaardagen heeft laten voorbijgaan en mits een voorafgaand expliciet en schriftelijk akkoord van
de aanbestedende overheid. De prijsherziening heeft enkel betrekking op de handelingen die effectief na
voormelde eerste dag van de maand gepresteerd zijn;
OPGELET: de opdrachtnemer moet ieder jaar een nieuwe aanvraag indienen voor de herziening van de prijzen
van de diensten die na de eerstvolgende verjaardag zullen worden gepresteerd.

C.2.2.

Heffing die een weerslag heeft op het bedrag van de opdracht

Overeenkomstig artikel 38/8 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, voorziet de huidige opdracht een prijsherzieningsclausule voor de
herziening van de prijzen ten gevolge van een wijziging van de heffingen in België die een weerslag hebben op
het opdrachtbedrag.
Een dergelijke prijsherziening is enkel mogelijk tegen de volgende voorwaarden:
1. de prijsherziening volgt op een wijziging van de heffingen in België;
2. de heffingen hebben een weerslag op het opdrachtbedrag;
3. de wijziging is in werking getreden na de tiende dag die het uiterste tijdstip voor ontvangst van de offertes
voorafgaat;
4. deze heffingen komen niet rechtstreeks of onrechtstreeks voor in de prijsherzieningsformule beoogd in
C.2.2. "Prijsherziening".

C.2.3.

Onvoorziene omstandigheden in hoofde van de opdrachtnemer

Overeenkomstig de artikelen 38/9 en 38/10 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, voorziet de huidige opdracht een herzieningsclausule
voor de herziening van de opdracht wanneer het contractueel evenwicht van de opdracht wordt ontwricht in het
nadeel of in het voordeel van de opdrachtnemer om welke omstandigheden ook die vreemd zijn aan de
aanbesteder.
De omvang van het door de opdrachtnemer geleden nadeel of voordeel wordt uitsluitend beoordeeld op basis
van de elementen die eigen zijn aan de huidige opdracht.

C.2.4.

Feiten van de aanbesteder en van de opdrachtnemer

Overeenkomstig artikel 38/11 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, voorziet de huidige opdracht een herzieningsclausule voor de
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herziening van de opdrachtvoorwaarden wanneer de aanbesteder of de opdrachtnemer ten gevolge van
nalatigheden, vertragingen of welke feiten ook die ten laste van de andere partij kunnen worden gelegd, een
vertraging of een nadeel heeft geleden.
De herziening kan bestaan uit een of meerdere van volgende maatregelen:
1. de aanpassing van de contractuele bepalingen, inclusief de verlenging of de inkorting van de
uitvoeringstermijnen;
2. een schadevergoeding;
3. de verbreking van de opdracht.

C.2.5.

Vergoeding voor schorsingen op bevel van de aanbesteder en
incidenten bij de uitvoering

Overeenkomstig artikel 38/12 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot vaststelling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, voorziet de huidige opdracht een herzieningsclausule in geval van
schorsingen op bevel van de aanbesteder onder de volgende cumulatieve voorwaarden:
1. de schorsing overschrijdt in totaal één twintigste van de uitvoeringstermijn en minstens tien werkdagen of
vijftien kalenderdagen, naargelang de uitvoeringstermijn uitgedrukt is in werk- of kalenderdagen;
2. de schorsing is niet het gevolg van ongunstige weersomstandigheden of van andere omstandigheden waaraan
de aanbesteder vreemd is waardoor de opdracht, naar oordeel van de aanbesteder, niet zonder bezwaar op
dat ogenblik kan worden verdergezet;
3. de schorsing vindt plaats binnen de uitvoeringstermijn van de opdracht.
In dat geval kan de opdrachtnemer een schadevergoeding krijgen die is vastgelegd op 25 euro per
werkdag/kalenderdag voor de schorsingen op bevel van de aanbestedende overheid.

C.3.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTNEMER

Overeenkomstig artikel 152 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten draagt de dienstverlener de volle aansprakelijkheid voor de fouten
en nalatigheden die in de verleende diensten voorkomen, inzonderheid in de studies, de berekeningen, de
plannen of in alle andere ter uitvoering van de opdracht door hem voorgelegde stukken.
Overeenkomstig artikel 46 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten vrijwaart de opdrachtnemer de aanbesteder in voorkomend geval
tegen elke schadevergoeding die deze aan derden verschuldigd is op grond van zijn vertraging in de uitvoering
van de opdracht.
De aanbestedende overheid kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen of
goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering van
deze opdracht. De opdrachtnemer vrijwaart de aanbestedende overheid tegen elke EIS tot schadevergoeding
van derden in dit verband.

C.4.

BIJZONDERE VERBINTENIS VOOR DE OPDRACHTNEMER

De opdrachtnemer en zijn medewerkers zijn gebonden door discretieplicht met betrekking tot informatie waarvan
zij weet krijgen bij de uitvoering van de opdracht. De informatie kan in geen geval zonder schriftelijke toestemming
van de aanbestedende overheid meegedeeld worden aan derden. De opdrachtnemer mag deze opdracht wel
opgeven als referentie.
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C.5.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

In het kader van deze opdracht is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens,
in naam van en voor rekening van de FOD Financiën. Om deze reden, en indien nodig, wordt een
gegevensverwerkingscontract bij de kennisgevingsbrief van de opdracht gevoegd. De opdrachtnemer moet het
naar behoren ingevulde en ondertekende contract terugsturen. Als het contract niet wordt teruggestuurd of niet
naar behoren wordt ingevuld, gedateerd en ondertekend, kan de aanbestedende overheid een beroep doen op
een van de maatregelen die voorzien worden in artikel 38/11 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten.

C.6.

OPLEVERING VAN DE UITGEVOERDE DIENSTEN

De diensten zullen tijdens hun uitvoering nauwlettend worden opgevolgd door een afgevaardigde van de
aanbestedende overheid. De identiteit van deze afgevaardigde zal aan de dienstverlener worden meegedeeld op
het ogenblik dat met de uitvoering van de diensten zal worden gestart.
Opmerkingen zullen aan de dienstverlener worden bezorgd door middel van een e-mailbericht en nadien worden
bevestigd door middel van een aangetekend schrijven.
Enkel opgeleverde diensten kunnen worden gefactureerd.
VOORLOPIGE OPLEVERINGEN
Er worden 2 voorlopige opleveringen voorzien. Deze voorlopige opleveringen vinden plaats na fase 1 en fase 2.
Elke voorlopige oplevering geeft de volledige voltooiing aan van alle interventies die krachtens deze fase van de
opdracht zijn uitgevoerd.
Iedere voorlopige oplevering zal worden opgetekend in een proces-verbaal dat wordt ondertekend door de
opdrachtnemer en door de FOD Financiën. De FOD Financiën beschikt over een termijn van 30 dagen, te rekenen
vanaf het verzoek van de opdrachtnemer, om het proces-verbaal van aanvaarding op te stellen dat machtigt tot
oplevering.
DEFINITIEVE OPLEVERINGEN
Een definitieve oplevering geeft de volledige voltooiing aan van alle interventies die krachtens deze opdracht zijn
uitgevoerd.
De definitieve oplevering zal worden opgetekend in een proces-verbaal dat wordt ondertekend door de
opdrachtnemer en door de FOD Financiën. De FOD Financiën beschikt over een termijn van 30 dagen, te rekenen
vanaf het verzoek van de opdrachtnemer, om het proces-verbaal van aanvaarding op te stellen dat machtigt tot
oplevering.

C.7.

BORGTOCHT

Overeenkomstig artikel 25, §2 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten wordt het bedrag van de borgtocht bepaald op vijf procent van het
oorspronkelijke opdrachtbedrag exclusief BTW.
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C.7.1.

Borgtochtstelling

Overeenkomstig met de wets- en reglementsbepalingen terzake kan de borgtocht in speciën, in publieke fondsen
of in de vorm van een gezamenlijke borgtocht worden gesteld.
De borgtocht kan eveneens worden gesteld via een waarborg toegestaan door een kredietinstelling die voldoet
aan de voorschriften van de wetgeving op het statuut van en de controle op de kredietinstellingen of door een
verzekeringsonderneming die voldoet aan de voorschriften van de wetgeving betreffende de controle der
verzekeringsondernemingen en die is toegelaten tot tak 15 (borgtocht).
De opdrachtnemer moet, binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag waarop de opdracht wordt gesloten, het
bewijs leveren dat hij of een derde de borgtocht op een van de volgende wijzen heeft gesteld:
1. wanneer de borgtocht in speciën wordt gesteld, door storting van het bedrag op de Bpost-bankrekening van de
Deposito- en Consignatiekas [Bpost-bankrekeningnummer BE58 6792 0040 9979 (IBAN) PCHQBEBB (BIC)] of
van een openbare instelling die een functie vervult die gelijkaardig is met die van genoemde Kas, hierna openbare
instelling die een gelijkaardige functie vervult genoemd;
2. wanneer de borgtocht uit publieke fondsen bestaat, door neerlegging van deze voor rekening van de Depositoen Consignatiekas in handen van de Rijkskassier op de zetel van de Nationale Bank te Brussel of bij een van
haar provinciale agentschappen of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult;
3. wanneer de borgtocht wordt gedekt door een gezamenlijke borgtochtmaatschappij, door neerlegging via een
instelling die deze activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire borg bij de Deposito- en Consignatiekas
of bij een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult;
4. wanneer de borgtocht gesteld wordt door middel van een waarborg door de verbintenisakte van de
kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming.
Dit bewijs wordt geleverd, naargelang het geval, door overlegging aan de aanbesteder van:
1° hetzij het ontvangstbewijs van de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling die een
gelijkaardige functie vervult;
2° hetzij het debetbericht van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming;
3° hetzij het deposito-attest van de Rijkskassier of van een openbare instelling die een gelijkaardige functie
vervult;
4° hetzij de originele akte van solidaire borg, geviseerd door de Deposito- en Consignatiekas of een openbare
instelling die een gelijkaardige functie vervult;
5° hetzij het origineel van de verbintenisakte opgemaakt door de kredietinstelling of de verzekeringsonderneming
die een waarborg heeft toegestaan.
Deze documenten, ondertekend door de deponent, vermelden waarvoor de borgtocht werd gesteld en de precieze
bestemming, bestaande uit de beknopte gegevens betreffende de opdracht en verwijzing naar de
opdrachtdocumenten, alsmede de naam, de voornamen en het volledige adres van de opdrachtnemer en
eventueel deze van de derde die voor rekening van de opdrachtnemer het deposito heeft verricht, met de
vermelding "geldschieter" of "gemachtigde", naargelang het geval.
De hierboven vermelde termijn van 30 kalenderdagen wordt opgeschort tijdens de sluitingsperiode van de
onderneming van de opdrachtnemer voor de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen die op
reglementaire wijze of in een algemeen bindende collectieve arbeidsovereenkomst werden bepaald.
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INFORMATIE VOOR DE INSCHRIJVING ONLINE BIJ DE DEPOSITO- EN CONSIGNATIEKAS
De procedure voor het storten van een borgtocht in geld is gewijzigd sinds de ingebruikname bij de Deposito- en
Consignatiekas (DCK) van de applicatie e-DEPO. De storting bij de DCK dient steeds te worden voorafgegaan
door
het
invullen
van
het
formulier
zoals
vermeld
op
de
website
https://financien.belgium.be/nl/borgtocht/overheidsopdracht
Na ontvangst van dit formulier zendt de DCK per mail de correcte betaalgegevens (rekeningnummer en
mededeling voor de storting).
Na de storting en na verwerking van het dossier zendt de DCK per mail de digitale akte van borgstelling aan de
e-mailadressen van beide partijen vermeld op het aanvraagformulier (voor de FOD Financiën =
vastleggingen.engagements.div@minfin.fed.be)
Voor vragen over borgtochten in geld kan contact opgenomen worden met borgtochten.thesaurie@minfin.fed.be.
Voor vragen over solidaire borgen kan contact opgenomen worden met solidaire.cdcdck@minfin.fed.be.
BEGUNSTIGDE(N) VAN DE BORGTOCHT
Vul hier de contactgegevens in van de administratie(s) die vragen om de borgtocht te plaatsen. Vraag deze
gegevens zo nodig aan deze administratie(s)
BEGUNSTIGDE 1
Ondernemingsnr. : BE0308357159
E-mailadres : vastleggingen.engagements.div@minfin.fed.be
Telefoonnr. : 0257/666 81
Naam Administratie : FOD Financiën – Budget en Beheerscontrole – Afdeling Vastleggingen
Voor de borgtochten bij een bank, moet het origineel van het bewijs van de borgstelling moet naar het volgende
adres worden verstuurd:
Federale Overheidsdienst FINANCIEN
Stafdienst Begrotings- en Beheerscontrole - Afdeling Vastleggingen
Ter attentie van Mevrouw MALJEAN Françoise
Koning Albert II-laan 33, postbus 781 – Blok B22 1030 BRUSSEL

BELANGRIJKE OPMERKING
Het nummer van de bestelbon (4500XXXXXX) (indien gekend) en het referentienummer van het bestek moeten
op het bewijs van de borgstelling worden vermeld.

C.7.2.

Vrijgave van de borgtocht

Overeenkomstig artikel 9, paragraaf 4 van het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013, wordt de aandacht van de
inschrijvers gevestigd op het feit dat in dit bestek afgeweken werd van artikel 33 van het Koninklijk Besluit van 14
januari 2013 betreffende de vrijgave van de borgtocht en dit omwille van de verschillende fases van uitvoering.
Overeenkomstig artikel 33 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten wordt 25% van de borgtocht vrijgegeven na de eerste voorlopige
oplevering, 25% van de borgtocht na de tweede voorlopige oplevering en wordt de tweede helft van de borgtocht
wordt vrijgegeven na de definitieve oplevering van de diensten uitgevoerd op basis van de overeenkomst
afgesloten krachtens dit bestek.
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C.8.
C.8.1.

UITVOERING VAN DE DIENSTEN
Kick-off vergadering of opstartvergadering

Een kick-off vergadering zal georganiseerd worden tussen de aanbestedende overheid en de opdrachtnemer in
de lokalen van de FOD Financiën op basis van een tussen beide partijen overeengekomen agenda.

C.8.2.

Uitvoeringstermijn

De opdrachtnemer moet de diensten kunnen beginnen binnen een maximale termijn van 30 dagen na het
versturen van de bestelbon.

C.8.3.

Plaats waar de diensten moeten worden uitgevoerd

Laboratorium Douane te Vilvoorde: Gustaaf Levisstraat 10, 1800 Vilvoorde
North Galaxy (Centrale Diensten FOD Financiën): Albert II laan 33,1030 Brussel
Finto (Finance Tower): Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel

De opleidingen zullen plaatsvinden in de lokalen van de aannemers ofwel op een van de bovenstaande adressen.
Planning voor de uitvoering van de diensten
De planning van de opleidingen zal worden opgesteld in onderling overleg tussen de opdrachtnemer en de
Federale Overheidsdienst Financiën. (Zie plan van aanpak verder te bepalen).
De praktische organisatie van de opleidingen (samenstelling van de groepen, verzenden van de uitnodigingen
…) is volledig in handen van de Federale Overheidsdienst Financiën.
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C.8.4.

Beoordeling van de uitgevoerde diensten

Indien tijdens de uitvoering van de diensten abnormaliteiten worden vastgesteld, zal dit onmiddellijk aan de
opdrachtnemer worden gemeld door middel van een e-mailbericht, dat nadien zal worden bevestigd door middel
van een aangetekend schrijven. De opdrachtnemer is gehouden de niet conform uitgevoerde diensten opnieuw
uit te voeren.

C.8.5.

Naleving van de toepasselijke
conventionele bepalingen

wettelijke,

reglementaire

en

In het kader van de uitvoering van deze opdracht leeft de opdrachtnemer de wettelijke en reglementaire
bepalingen inzake de openbare weg, hygiëne, arbeidsbescherming na, evenals de bepalingen van de collectieve,
nationale, gewestelijke, lokale of bedrijfsovereenkomsten.
De inschrijver verbindt zich ertoe om, tot de volledige uitvoering van de opdracht, de volgende
verdragen/overeenkomsten na te leven:
-

Overeenkomst nr. 87 van de IAO betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen en de
bescherming van het vakverenigingsrecht.
Overeenkomst nr. 98 van de IAO betreffende de toepassing van de beginselen van het recht zich te
organiseren en collectief te onderhandelen.
Overeenkomst nr. 29 van de IAO betreffende de gedwongen of verplichte arbeid.
Overeenkomst nr. 105 van de IAO betreffende de afschaffing van gedwongen arbeid.
Overeenkomst nr. 138 van de IAO betreffende de minimumleeftijd voor toelating tot het arbeidsproces.
Overeenkomst nr. 111 van de IAO betreffende discriminatie in arbeid en beroep.
Overeenkomst nr. 100 van de IAO betreffende gelijke beloning.
Overeenkomst nr. 182 van de IAO over de ergste vormen van kinderarbeid.
Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag en het bijbehorende Protocol van Montreal
betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken.
Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van gevaarlijke
afvalstoffen en de verwijdering ervan (Verdrag van Bazel).
Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen.
Verdrag van Rotterdam van 10 september 1998 inzake de procedure met betrekking tot voorafgaande
geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen en pesticiden in de
internationale handel (UNEP/FAO) (PIC-Verdrag), en de 3 regionale protocollen.

Het niet naleven van deze verbintenis wordt op grond van artikel 44, §1, 1° van het Koninklijk besluit van 14
januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten beschouwd als het niet
uitvoeren van de opdracht volgens de voorschriften bepaald in de opdrachtdocumenten, wat aanleiding zal geven
tot het in gebreke stellen van de opdrachtnemer en kan, op basis van artikel 47, §2 van het Koninklijk besluit van
14 januari 2013, aanleiding geven tot de toepassing van ambtshalve maatregelen, meer bepaald het eenzijdig
verbreken van de opdracht.

C.8.6.

Onderaannemers

Overeenkomstig artikel 12, §1 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, wordt er aan herinnerd dat de opdrachtnemer aansprakelijk blijft
ten opzichte van de aanbesteder wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan
derden toevertrouwt. De aanbestedende overheid heeft geen enkele contractuele band met die derden.
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Overeenkomstig artikel 12/1 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, maakt de opdrachtnemer, ten laatste bij de aanvang van de
uitvoering van de opdracht de volgende gegevens over aan de aanbesteder: naam, contactgegevens en wettelijke
vertegenwoordigers van alle onderaannemers, ongeacht hun aandeel of plaats in de keten van onderaanneming,
die bij de uitvoering van de werken of het verrichten van de diensten betrokken zijn, voor zover deze gegevens
op dat moment bekend zijn. Hetzelfde geldt bij opdrachten voor diensten die ter plaatse onder rechtstreeks
toezicht van de aanbesteder moeten worden uitgevoerd. De opdrachtnemer is tijdens de volledige looptijd van de
opdracht gehouden de aanbesteder onverwijld in kennis te stellen van alle wijzigingen van deze gegevens,
alsmede van de verEISte gegevens betreffende eventuele nieuwe onderaannemers die hij nadien bij de verlening
van deze diensten zal betrekken. Deze gegevens worden verstrekt in het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument (UEA).
Overeenkomstig artikel 12/2 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, controleert de aanbestedende overheid of er, in hoofde van de
rechtstreekse onderaannemer(s) van de opdrachtnemer, uitsluitingsgronden bestaan in de zin van artikels 67 tot
69 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. De aanbestedende overheid kan ook nagaan of er
in hoofde van een onderaannemer verderop in de onderaannemingsketen gronden tot uitsluiting voorhanden zijn.
De aanbestedende overheid verzoekt dat de opdrachtnemer de nodige maatregelen neemt teneinde in de
vervanging te voorzien van de onderaannemer over wie in het onderzoek een uitsluitingsgrond aan het licht is
gekomen.
Overeenkomstig artikel 12/4 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, moeten de onderaannemers, op welke plaats in de
onderaannemingsketen zij ook optreden en in verhouding tot het deel van de opdracht dat zij uitvoeren, voldoen
aan de minimumeisen inzake technische en beroepsbekwaamheid die door dit bestek zijn opgelegd.

C.9.

FACTURERING EN BETALING VAN DE DIENSTEN

De prestaties mogen gefactureerd worden na iedere voorlopige oplevering van deze opdracht. De opdrachtnemer
moet het PV van voorlopige oplevering bij de factuur voegen.
De licenties en het onderhoud worden jaarlijks gefactureerd.
De facturatie van de opleiding gebeurt in 1 keer na het houden van de opleiding.
De facturen, te onderwerpen aan de BTW, moeten opgemaakt worden op naam van:
Federale Overheidsdienst FINANCIEN
Centrale facturatiedienst
Koning Albert II-laan 33, bus 788 - Blok B22
1030 BRUSSEL
Maar de facturen mogen niet meer per post opgestuurd worden. De mogelijkheden om de facturen op te sturen
zijn :


Via het Mercurius-portaal in XML formaat

Vanaf 2020 wil de federale overheid het gebruik van de elektronische factuur verplicht maken.
De facturen kunnen in het bestandsdeel XML/UBL via het Mercurius platform worden ingediend. Voor meer
informatie zie: http://digital.belgium.be/e-invoicing.
Communicatie zal volgen wanneer het gebruik effectief verplicht is.
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Via een pdf-bestand

De factuur kan ook in de vorm van een pdf-bestand worden gestuurd naar het volgende e-mailadres:
bb.788@minfin.fed.be. Let wel : elk pdf-bestand mag maar één factuur bevatten.
Op de facturen moet de volgende vermelding staan: "Het verschuldigde bedrag moet worden gestort op het
rekeningnummer … op naam van … te … ."
Het bestelbonnummer (4500XXXXXX) en in voorkomend geval het contractnummer 5XXXXXXX) zullen
systematisch op iedere factuur worden vermeld.
De opdrachtnemer moet op zijn factuur duidelijk een gedetailleerde beschrijving van de effectief en
correct uitgevoerde prestaties vermelden. De niet correct en/of niet volledig uitgevoerde prestaties
mogen niet gefactureerd worden.
De vereffeningsprocedure verloopt conform het reglement betreffende de Rijkscomptabiliteit.
De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 dagen vanaf de datum van de beëindiging
van de diensten, vastgesteld overeenkomstig de regels van de opdrachtdocumenten, om de formaliteiten
betreffende de voorlopige oplevering te vervullen en de dienstverlener in kennis te stellen van het resultaat
daarvan.
De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 30
dagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn, en dit op voorwaarde dat de facturen correct zijn opgesteld,
alle nodige verantwoordingsstukken zijn meegestuurd en worden overgemaakt aan het correcte facturatieadres.
Wanneer de opdrachtdocumenten niet in een afzonderlijke schuldvordering voorzien, geldt de factuur als
schuldvordering.
De factuur moet worden opgesteld in euro.
Alle betalingen gebeuren uitsluitend op het in het offerteformulier vermelde rekeningnummer.
In geval van een wijziging van het rekeningnummer wordt gevraagd om:
-

-

een aanvraag tot wijziging in te dienen, die naar behoren is ondertekend door dezelfde persoon die de
offerte heeft ondertekend. Als deze regel niet kan worden gevolgd, wordt gevraagd om het document
(authentieke/onderhandse akte, nummer van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad) toe te voegen dat
aantoont dat de persoon gemachtigd is om deze aanvraag te ondertekenen;
verplicht een bankcertificaat bij te voegen waaruit blijkt dat de opdrachtnemende firma wel degelijk titularis is
van het meegedeelde rekeningnummer.

C.10. GESCHILLEN
Alle geschillen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht worden uitsluitend beslecht voor de bevoegde
rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brussel. De voertaal is het Nederlands of het Frans.
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C.11. BOETES EN STRAFFEN
In toepassing van artikel 9, §4, van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten wordt de aandacht van de inschrijvers gevestigd op het feit dat in
dit bestek afgeweken werd van artikel 154 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 betreffende de boeten
wegens het belang dat de aanbestedende overheid hecht aan het principe van de continuïteit van haar diensten
die slechts gewaarborgd is wanneer er gewaakt wordt over de eerbiediging van precieze termijnen.

C.11.1.

Boete voor laattijdige uitvoering

Voor elke vertraging in de uitvoering van de opdracht, geldt van rechtswege een forfaitaire vertragingsboete
van 250,00 euro per dag vertraging.
De boetes voor vertragingen bij de uitvoering van de opdracht worden bepaald bij wijze van forfaitaire
schadevergoeding. Ze staan los van de hieronder bepaalde straffen. Ze zijn verschuldigd door het verstrijken van
de termijn, zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van een proces-verbaal, en worden van rechtswege
toegepast voor alle kalenderdagen vertraging.

C.11.2.

Straffen

Voor iedere niet-uitgevoerde dienstverlening, wordt een forfaitaire straf van 135,00 euro toegepast.

C.11.3.

Verrekening van de boetes en straffen

Het bedrag van de boetes en de straffen, evenals het bedrag van de schade, uitgaven of kosten die voortvloeien
uit of moeten voortvloeien uit de ambtshalve toepassing van maatregelen, worden op de eerste plaats afgetrokken
van de bedragen die om welke reden dan ook verschuldigd zijn aan de opdrachtnemer (facturen) en daarna van
de borgtocht.
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D. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN
D.1.

CONTEXT

Dit bestek beschrijft de specificaties van een Laboratory Information Management System
(LIMS) ten behoeve van de het Laboratorium van de Douane & Accijnzen in Vilvoorde. Het
huidige LIMS biedt onvoldoende functionaliteit en dient vervangen te worden.
Het doel van het LIMS is het ondersteunen van het Laboratoriumproces door onder andere het
registreren van data van en rapporteren over laboratoriumonderzoeken ten behoeve van uitgevoerde
/ uit te voeren controles.
Het Laboratorium is op zoek naar een al bestaand standaard software product (COTS-Commercial
Off The Shelf). Hiermee wordt bedoeld dat het bestaande product beproefde technologie bevat en
waar nodig geconfigureerd moet kunnen worden naar de eisen en wensen van het Laboratorium.
Het Applicatiebeheer van de LIMS-oplossing is de verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer.
De nodige co-sourcing en opleidingen dienen de medewerkers van het labo toe te laten om zo autonoom
mogelijk na de implementatiefase het LIMS te gebruiken en te beheren.

D.2.

OVERDRAAGBAARHEID (ICT-OPDRACHTEN)

De opdrachtnemer zal aan een door de FOD Financiën erkende derde partij of de FOD Financiën alle informatie
geven zodat de FOD Financiën alle handelingen kan uitvoeren die nodig zijn voor de goede werking of de evolutie
van de oplossing of deze door een derde partij kan laten uitvoeren, indien de opdrachtnemer of een van zijn
onderaannemers in gebreke blijft (stopzetting van activiteiten of verbreking van het contract).
Aan het einde van het contract, ongeacht of dit afloopt of verbroken wordt, zal de opdrachtnemer zijn medewerking
verlenen aan de FOD Financiën, zodat de FOD Financiën of een derde partij de prestaties die in het kader van
dit contract worden uitgevoerd zonder problemen kan voortzetten.
De opdrachtnemer verbindt zich ertoe vanaf het begin van de overdraagbaarheidsperiode alle nodige elementen
voor de productie van de informatica en alle documenten die toebehoren aan de FOD Financiën terug te bezorgen
aan de FOD Financiën. De methodes en de procedures die tijdens de prestaties worden ingevoerd, zijn eigendom
van de FOD Financiën.
Daarom zal de opdrachtnemer, bij verbreking, aan de FOD Financiën een overgangsplan voorleggen dat uitvoerig
de bepalingen en voorwaarden weergeeft in verband met de taken die dienen te gebeuren om de informatie te
verstrekken die nodig is om de overgang te garanderen, met daarbij een tijdsschema van die taken.
De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om dit overgangsplan te laten opstellen door medewerkers die deel
uitmaken van het team dat met deze overeenkomst is belast, zonder meerkosten voor de FOD Financiën.
De FOD Financiën is de enige intellectuele eigenaar van de oplossingen die worden ontwikkeld in het kader van
dit project.
De opdrachtnemer wordt belast met alle handelingen in verband met de overdraagbaarheid. Deze omvatten met
name:
- de terbeschikkingstelling van alle procedures die nodig zijn voor het beheer van het geleverde systeem,
- de terbeschikkingstelling van synthesedocumenten, balansen, verslagen van vergaderingen die het followupdossier van deze zaak vormen,
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-

de opleiding van en informatieverstrekking aan de vertegenwoordigers van de nieuwe leverancier;
de gegevensoverdracht.

D.3.

HUIDIGE SITUATIE
ACCIJNZEN

LABORATORIUM

VAN

DE

DOUANE

Het Laboratorium maakt deel uit van de Algemene Administratie van Douane & Accijnzen binnen
Financiën die op haar beurt weer onderdeel uitmaakt van de Federale Overheid.
De voornaamste opdrachten van het Lab. zijn:

Het uitvoeren van analyses, onderzoek en experimenten, met het oog op de toepassing van
wetten en reglementen, i.v.m. douane en accijnzen.
Dit vereist ‘gerichte’ analyses, die enkel kunnen uitgevoerd worden op voorwaarde dat het labo
de nodige kennis heeft en inspanningen doet om deze kennis op peil te houden, betreffende
nationale en internationale wetgeving, verordeningen, instructies, e.d. Het betreft hier dus een
douanelaboratorium, dat zich o.m. onderscheidt van een gewoon laboratorium door het feit dat
er ‘gerichte’ analyses worden uitgevoerd in functie van de voorgeschreven reglementeringen.


Het uitvoeren van analyses, onderzoek, experimenten en studies, om op de hoogte te blijven
van nieuwe technologieën en procédés. Dit houdt in dat adviezen in dat verband kunnen
gevraagd worden, eventueel met het oog op de aanpassing van reglementering. Zo bijv. het
uitvoeren van testen, om na te gaan of bepaalde nieuwe producten of procédés zouden kunnen
interfereren met de bestaande wetgeving.



Het bevoorraden van de buitendiensten met allerlei hulpmiddelen, met het oog op controles
buiten het Lab.
Op dit moment werken er bij het Laboratorium ongeveer 25 medewerkers. Van dit aantal zijn
er 5 afdelingshoofden: medewerkers die verantwoordelijk zijn voor één of meerdere groepen
en de laboratoriummedewerkers in een groep aansturen. Het afdelingshoofd is de persoon die
verantwoordelijk is voor de juistheid van de uitslag van de analyses.
Het Laboratorium staat voor betrouwbare deskundigheid. Een advies komt tot stand op basis
van kwalitatief hoogstaand chemisch-analytisch onderzoek, gedegen productkennis en kennis
van de douane- en accijnswetgeving. Het Douane Laboratorium voldoet volgens BELAC
(Belgische Accreditatie-organisme) aan de internationale norm ISO 17025 versie 2017.

Dit hoofdstuk beschrijft de huidige situatie van het proces, de geautomatiseerde
ondersteuning en de IT-infrastructuur van het huidige LIMS.

D.3.1.

Proces
Ontvangst monster

Elk monster en reservemonster dat bij het Laboratorium binnenkomt, is voorzien van een begeleidend
schrijven of etiket. Hierop staat informatie vermeld over het monster, de afzender en
het gewenste (soort) onderzoek.
Bij de ontvangst van het monster vindt tevens een kwaliteitscontrole plaats. Deze kwaliteitscontrole
houdt o.a. een controle op het begeleidend schrijven en op de verpakking in. Wanneer een monster
de kwaliteitscontrole niet doorstaat, wordt het dossier door het betrokken afdelingshoofd “on hold”
geplaatst en eventueel niet in behandeling genomen.
Het resultaat van de kwaliteitscontrole wordt geregistreerd en aan de opdrachtgever
teruggekoppeld.
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Registratie monster
Als het monster (en reservemonster) de kwaliteitscontrole hebben doorstaan worden het monster en
reservemonster geregistreerd in het LIMS. Het monster dat onderzocht gaat worden, wordt op basis
van de aangegeven goederencode geregistreerd in het LIMS en naar de betrokken afdeling gebracht,
dit afdelingshoofd is dan ook verantwoordelijk voor het verdere verloop van het onderzoek. Het
reservemonster wordt bewaard in een geautomatiseerd opslagsysteem of op een andere
monsteropslagplaats afhankelijk van de indeling. Tevens wordt bepaald welke (eerste) analyses op
het monster uitgevoerd gaan worden. Sommige monsters krijgen bij registratie automatisch een
testplan toegewezen.

Uitvoering onderzoek
De eerste analyses die op het monster uitgevoerd worden zijn meestal bekend. Vervolgens wordt
op basis van het resultaat van deze analyse bepaald welke volgende analyse uitgevoerd moet
worden. Alle analyses die zijn uitgevoerd op het monster worden, inclusief de analyseresultaten,
geregistreerd in het LIMS. Analyseresultaten kunnen naast numerieke waarden ook tekstwaarden
zijn (zoals OK, NOK, Blanco, …)
Na de laatste analyse wordt de uitslag van het monsteronderzoek – in de vorm van een rapportage
– ofwel opgemaakt en digitaal in het LIMS ondertekend door het bevoegd afdelingshoofd ofwel -in
bepaalde gevallen- automatisch opgemaakt na validatie van de resultaten door de analist.

Terugkoppeling onderzoeksresultaat
Na ondertekening van het monsteronderzoek vindt geautomatiseerde terugkoppeling plaats
naar de opdrachtgever.

Dossier
Na afronding en terugkoppeling van het monsteronderzoek, worden alle gegevens van dit
monsteronderzoek in een uniek dossier gearchiveerd in het LIMS. Op basis van het unieke
dossiernummer zijn de resultaten van het monsteronderzoek raadpleegbaar in het LIMS.

Strategische-, tactische- en operationele informatie
Vanuit het LIMS wordt voorzien in strategische-, tactische- en operationele informatie. Dit gebeurt
aan de hand van programmatuur die door medewerkers van het Laboratorium is ontwikkeld in
Business Objects.

Kwantitatieve Gegevens
 Onderhoud op de LIMS-oplossing vindt plaats buiten de normale werkingsuren (altijd na
voorafgaande verwittiging van de eindgebruikers).
 Aantal gebruikers: 25 laboratoriummedewerkers
 Aantal monsters per jaar: max. 20.000 met een gemiddeld 4 analyses per monster.
 Afgeronde onderzoeken zijn continu beschikbaar in het huidige LIMS.
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D.3.2.

Schematische procesbeschrijving van monster en dossier

Figuur 1: Contextdiagram huidige situatie waarbij de processen die door het LIMS ondersteund worden in
het groen zijn aangeduid.

Eigen ontwikkeling
Het huidige LIMS-systeem is in de loop der jaren uitgebreid met allerlei modules (voorraadbeheer,
apparaatbeheer, automatische datatransmissie, statistische rapporten) om de
laboratoriummedewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen en de juiste beleidsinformatie op te
leveren.

Overzicht Analyse-apparatuur
Zie bijlage 13

D.3.3.

Huidige LIMS Omgeving en infrastructuur

Het huidige LIMS bestaat uit de software Siemens IT UNILAB V 6.7 met als onderliggend een Oracle v12
databank. Via het huidige systeem heeft het laboratorium diverse applicaties ontwikkeld (controlekaarten,
statistiek, kalibratie- en onderhoudsschema’s, reagentiabeheer, …).
De applicatie en databank draaien op een, onder VMWARE gevirtualiseerde, productieserver met Windows 2012
R2 server versie als besturingssysteem. Er is tevens 1 gevirtualiseerde acceptatieserver met dezelfde applicatie
en databank.
De servers zijn gelokaliseerd in het centrale datacenter van de FOD Financiën in de North Galaxy te Brussel. Via
het dedicated FINBEL netwerk maken de Windows 10 Enterprise werkposten met het client-gedeelte van de
UNILAB software verbinding met de centrale server vanuit het labo te Vilvoorde. Voor de aangesloten
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analyseapparaten wordt verwezen naar bijlage 13 van dit bestek. Voor meer details over de hosting faciliteiten
wordt verwezen naar paragraaf D.6.4. van het bestek.
Remote management is mogelijk via de beveiligde centrale VPN infrastructuur van de FOD Financiën.

D.4.

OBJECTIEVEN EN BEOOGDE EXTRA FUNCTIONALITEITEN
Verdere digitalisering en ruimere toegankelijkheid

Met de nieuwe LIMS-oplossing wordt het Laboratorium verder gedigitaliseerd. Ook wensen we een
bredere toegankelijkheid bv. via een web-based systeem, waarbij eventueel ook onze klanten via een
webportaal een beperkte toegang tot het LIMS zouden moeten krijgen om monsteronderzoeken aan
te vragen (inclusief uploaden van de dossierstukken), hun status te raadplegen en rapporten te
downloaden.

Signalering/waarschuwing
Bij belangrijke stappen in de uitvoering van de analyse krijgt de laboratoriummedewerker
hiervan een waarschuwing (en eventueel de uitleg, Standard Operating Procedures (SOP),
guideline, specs).

Rapportage
Als een onderzoek is uitgevoerd, moet er gerapporteerd worden. Hoe het rapport eruit ziet, is
afhankelijk van een aantal aspecten waaronder de analyses die uitgevoerd zijn en de feitelijke
vraag/controletaak.
De huidige rapportagemogelijkheden zijn gebruikersvriendelijk maar beperkt in mogelijkheden.
De nieuw te verwerven LIMS-oplossing moet de laboratoriummedewerker meer mogelijkheden
bieden bij het maken van een rapportage. Ook moet het rapport elektronisch kunnen
ondertekend worden (met de handtekening van de opsteller) en vervolgens als geëncrypteerde
pdf verstuurd worden.
Het moet ook mogelijk zijn verschillende dossiers gegroepeerd te rapporteren indien de
aanvrager dezelfde is en indien het resultaat hetzelfde is (bijvoorbeeld : conform, geen
euromerker bevattend).

Zoekfunctie
Het opzoeken van gegevens in het LIMS moet op een eenvoudige manier kunnen gebeuren, bij
voorkeur in de LIMS-applicatie zelf. Met de zoekfunctie moet er gezocht kunnen worden in
infovelden op zowel dossier- als monster-niveau, alsook in de resultaatvelden en
commentaarvelden van een monster op methode- en parameter-niveau. Er moet gezocht
kunnen worden op delen van woorden met het gebruik van wildcards en voor numerieke
waarden en datums moet er zowel op een specifieke waarde of datum als op een range gezocht
kunnen worden.

Stuurinformatie
De strategische-, tactische- en operationele informatie is niet actueel en volledig. Tevens zijn
de mogelijkheden van stuurinformatie beperkt.
De nieuw te verwerven LIMS-oplossing voorziet in adequate stuurinformatie die op een
eenvoudige manier te raadplegen is, bijvoorbeeld visueel via dashboards, visualisatie van
de status van het monsteronderzoek.
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Koppeling analyse-apparatuur
In het Laboratorium staan veel analyse-apparaten. Het LIMS heeft met een aantal van deze analyseapparaten een koppeling. Als het LIMS een koppeling heeft met een analyse-apparaat, dan werd
deze koppeling ontwikkeld door een medewerker van de huidige LIMS-leverancier. Als er geen
koppeling is met het analyse-apparaat, kan overdracht nog plaatsvinden via USB-stick. Als dit niet
mogelijk is, worden de gegevens handmatig overgetypt van het analyse-apparaat naar het LIMS.
De nieuw te verwerven LIMS-oplossing moet zoveel mogelijk geautomatiseerd koppelen met de
analyse-apparaten, wat inhoudt dat de gegevensuitwisseling tussen de analyse-apparaten en de
LIMS-oplossing geautomatiseerd plaatsvindt. Deze koppeling moet bij voorkeur door een
laboratoriummedewerker gerealiseerd kunnen worden.

Analyseresultaten
Tijdens uitvoering van de analyse worden een aantal resultaten op papier bijgehouden in een
zogenaamd laboschrift dat na uitvoering van de analyse in het LIMS worden ingevoerd. Dit willen
we minimaliseren door het direct inbrengen van deze gegevens en commentaren in het LIMS
(datatransmissie, commentaarvelden,…)
De nieuw te verwerven LIMS-oplossing dient bij te dragen aan digitalisering van dit
laboratoriumproces, met bijvoorbeeld de mogelijkheid om spectra, foto’s, … mee op te slaan
in het LIMS.

Minimaliseren maatwerk
In de huidige LIMS-oplossing zit veel maatwerk, software die de laboratoriummedewerker
ondersteunt en werd ontwikkeld door de huidige LIMS-leverancier.
De nieuw te verwerven LIMS-oplossing minimaliseert het maatwerk doordat functionaliteit
standaard geleverd wordt en eventueel door middel van éénvoudige configuratie aangepast
kan worden.

Toekomstbestendig
De nieuw te verwerven LIMS-oplossing is toekomstbestendig. Dit betekent dat veranderingen en
nieuwe functies in de functionaliteit of in de omgeving (technisch of koppelvlakken) van de LIMSoplossing met minimale inspanningen/aanpassingen in de LIMS-oplossing gerealiseerd kunnen
worden.

ICT
Vanuit ICT vlak dient zoveel mogelijk gebruik gemaakt te worden van industrie-standaarden. De applicatie is
browser-based. Interactie en Integratie naar de toekomst toe met ander applicaties dient mogelijk te zijn via bv
webservices.
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D.5.

NIEUWE BEOOGDE SITUATIE

Dit hoofdstuk beschrijft – met de kennis van nu – de nieuwe beoogde situatie van het proces, de
geautomatiseerde ondersteuning in het Douane Laboratorium en van de infrastructuur.
Belangrijke opmerking:
De inschrijver dient in zijn offerte aan te duiden welke functionaliteiten (hieronder
weergegeven als “eisen”) in zijn aangeboden oplossing out-of-the box standaard
aanwezig zijn en welke functionaliteiten tijdens de 2 implementatiefases dienen
ontwikkeld te worden. Dit moet gebeuren via het formulier in bijlage 11

D.5.1.

Algemeen

D.5.1.1.

Opdracht
Opdrachtgever onderzoek

Het laboratorium ontvangt de aanvraag tot analyse van een dienst binnen de Algemene
Administratie van Douane & Accijnzen. Een zulke analyseaanvraag kan één of meerdere
monsters betreffen.

Monster
Een monster is een voorwerp of (vloei)stof. Dit voorwerp of (vloei)stof kan door het
Laboratorium onderzocht worden als het daarvoor een geschikte methode in huis heeft. Zo niet
kan het uitbesteed worden aan een extern laboratorium. Deze uitbesteding en haar resultaten
worden ook in het LIMS geregistreerd.
Een monster komt in een verpakking (b.v. envelop, doos, fles etc.) aan in het Laboratorium.
In veel gevallen zit in één verpakking (lees hoofdverpakking) maar één monster, lees één
voorwerp of één (vloei)stof. Dit monster kan als zodanig geregistreerd en onderzocht worden.
In andere gevallen zitten in één verpakking (lees hoofdverpakking) meerdere subverpakkingen
met in elke subverpakking één monster; lees één voorwerp of één (vloei)stof. Deze structuur
van verpakking en monsters moet als zodanig geregistreerd worden en elk monster wordt
onderzocht.
In slechts enkele gevallen komt het voor dat er weer subverpakkingen in subverpakkingen van de
hoofdverpakking zitten. Hiermee ontstaat recursiviteit (zichzelf herhalend). Het aantal niveaus van
subverpakkingen is vooralsnog vastgesteld op 3.
Elk monster – in de recursieve structuur – krijgt een unieke identificatie.
EIS 1

De LIMS-oplossing ondersteunt de registratie van de recursiviteit
van een monster tot minimaal 3 lagen diep.

EIS 2

De LIMS-oplossing ondersteunt een monsteronderzoek van elk
monster in de beschreven recursieve verpakking.
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D.5.1.2.

Specificaties

Proces

In Figuur 2 wordt grafisch weergegeven hoe het proces van een afhandeling laboratoriumonderzoek
verloopt. In de paragrafen erna wordt dit proces nader uitgewerkt.

Figuur 2: Proces afhandeling laboratoriumonderzoek

Figuur 3: Deelproces Binnenkomst Monster

(a) Binnenkomst monster
(i)

Ontvangst dossier/monster

Een analyseaanvraag komt binnen als een dossier met één of meerdere monsters (en eventueel
reservemonsters) of werd al via het webportaal aangemeld. Elk dossier dat bij het Laboratorium
binnenkomt, is voorzien van een extern referentienummer dat in het LIMS wordt geregistreerd. Elk
dossier krijgt een unieke identificatie binnen het labo, en een categorie gebaseerd op de aangegeven
goederencode. Op dossierniveau wordt informatie vermeld over het dossier o.a. de aanvragende dienst,
zijn referentienummer, de afzender, dossierdatum, datum van ontvangst dossier en dergelijke.
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Specificaties

De LIMS-oplossing ondersteunt een nadere categorisering van
dossiers op basis van o.a. de goederencode.

Het dossier omvat één of meerdere monsters, die ook een unieke identificatie binnen het labo moeten
krijgen. Op monsterniveau wordt informatie vermeld over het monster o.a. aard en omschrijving van
monster(name), datum monstername, datum ontvangst van monster en het verlangde
(soort)onderzoek.

(ii)

Controleren monster

Bij de ontvangst van het monster/reservemonster op het Laboratorium vindt een kwaliteitscontrole
plaats. Deze kwaliteitscontrole houdt o.a. in een signalering/waarschuwing betreffende het
monster/reservemonster, controle op het begeleidend schrijven, toestand monster, opslagcondities en
verpakking.

Wanneer een monster/reservemonster de kwaliteitscontrole niet doorstaat, wordt het
monsteronderzoek door het
betrokken afdelingshoofd “on hold” geplaatst en wordt de
opdrachtgever op de hoogte gebracht die beslist over verdere analyse.

Tijdens de kwaliteitscontrole worden eventueel foto’s gemaakt en wordt geregistreerd wat er in het
Laboratorium is ontvangen. Deze foto’s en andere bijlagen worden toegevoegd aan het betreffende
monster.
De resultaten van een kwaliteitscontrole worden te allen tijde geregistreerd.
EIS 4

De LIMS-oplossing ondersteunt de hierboven beschreven
kwaliteitscontrole bij binnenkomst van een monster in het
laboratorium.

Als het monster de kwaliteitscontrole heeft doorstaan wordt het reservemonster geregistreerd en
bewaard in het opslagsysteem. Deze registratie in het opslagsysteem als ook de bewaartermijn en
bewaarplaats worden in de LIMS-oplossing geregistreerd.
Het monster dat onderzocht gaat worden, wordt naar de betrokken afdeling gebracht. Er is geen
registratie nodig van actuele locatie waar het monster zich bevindt.
EIS 5

De LIMS-oplossing ondersteunt de registratie van een monster en
eventueel reservemonster inclusief de daarbij horende
bewaartermijn, bewaarcondities en afwijkende staalcondities.

EIS 6

De LIMS-oplossing ondersteunt voortgang van een monster; ten
allen tijde is de voortgang van de toegewezen analyses op het
monster bekend.

(iii)

Inplannen onderzoek

Wanneer het monster op de betrokken afdeling is aangekomen, wordt dit in het LIMS geregistreerd. Er
wordt bepaald en geregistreerd welke (eerste) analyses op het monster uitgevoerd gaan worden en
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Specificaties

door welke laboratorium-medewerker(s) dit gedaan gaat worden.
Bij de start van de eerste analyse vindt een kwaliteitscontrole op het monster plaats door de analist.
Deze kwaliteitscontrole houdt hetzelfde in als in paragraaf (ii) controleren monster.
Wanneer een monster de kwaliteitscontrole niet doorstaat, wordt dit monsteronderzoek door het
betrokken afdelingshoofd “on hold” geplaatst en wordt de opdrachtgever op de hoogte gebracht die
beslist over verdere analyse.
EIS 7

De LIMS-oplossing ondersteunt de hierboven beschreven
kwaliteitscontrole van een monster op de afdeling.

EIS 8

De LIMS-oplossing ondersteunt de registratie van één of meerdere
verantwoordelijke afdelingshoofd(en) aan een onderzoek.

EIS 9

De LIMS-oplossing ondersteunt de mogelijkheid dat een
onderzoek wordt overgedragen aan een andere
afdeling.

EIS 10

De LIMS-oplossing ondersteunt de registratie van één of
meerdere laboratoriummedewerker(s) die een monsteranalyse
uitvoert(en).

EIS 11

De LIMS-oplossing ondersteunt de mogelijkheid dat de uitvoering
van een monsteranalyse wordt overgedragen aan andere
laboratoriummedewerker(s).

(b) Uitvoering onderzoek

(i)

Algemeen

Figuur 2: Deelproces Uitvoering onderzoek

Toewijzen analyses
De eerste analyse(s) die op het monster uitgevoerd word(t)(en) zijn meestal bekend en moet door het
LIMS automatisch worden toegevoegd. Vervolgens wordt op basis van het resultaat uit een/de
analyse(s) bepaald welke volgende analyse(s) uitgevoerd moet(en) worden.

42

Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS)

EIS 12

Specificaties

De LIMS-oplossing ondersteunt zowel het automatisch als het
manueel toewijzen van analyses.

Er zijn allerlei analyses; analyse van keramiek, rijst, alcohol, voedingsmiddelen, onbekende poeders,
geneesmiddelen, minerale olie, schoenen, textiel en drugs/precursoren. Van een analyse worden
diverse gegevens geregistreerd zoals de identificatie, soort analyse, uitvoeringswijze en eventueel
het te gebruiken analyse-apparaat.
Eénzelfde analyses kan in meervoud worden uitgevoerd (bv. duplo-analyses).

EIS 13

De LIMS-oplossing ondersteunt de mogelijkheid van toevoegen van
dezelfde analyse in meervoud.

Analyseset
Een onderzoek van een monster (b.v. analyse van gasolie) bestaat uit één of meerdere analyses. Bij
meerdere analyses is bekend welke analyses dit zijn en in welke volgorde deze uitgevoerd moeten
worden. Dit wordt een analyseset genoemd.
EIS 14

De LIMS-oplossing ondersteunt het gebruik van analysesets.

EIS 15

De LIMS-oplossing ondersteunt het definiëren en beheren van
eigen analysesets door de Opdrachtgever.

EIS 16

De LIMS-oplossing ondersteunt het definiëren van prioritaire
analyses alsook het blokkeren van de volgende analyses zolang
deze prioritaire analyses niet werden uitgevoerd.

(ii)

Uitvoeren analyse en controle bevoegdheden

Als dezelfde analyse op verschillende monsters moet uitgevoerd worden, kunnen deze worden
gegroepeerd in een meetserie, met op vooraf gedefinieerde plaatsen een controlemonster.
EIS 17

De LIMS-oplossing ondersteunt het aanmaken van een meetserie van
verschillende monsters waarop dezelfde analyse uitgevoerd moet
worden. De LIMS-oplossing voegt op vooraf instelbare plaatsen
automatisch controlemonsters aan de meetserie toe.

Als bepaalde cruciale stappen dienen doorlopen te worden, krijgt de laboratoriummedewerker
hiervoor een waarschuwing die hij moet confirmeren.
EIS 18

De LIMS-oplossing signaleert automatisch bepaalde cruciale stappen
(bv. door pop-up scherm) bij het uitvoeren van een analyse.

Een laboratoriummedewerker dient bevoegd te zijn voor het uitvoeren van een analyse. Te allen tijde
geldt dat een analyse alleen uitgevoerd mag worden door een laboratoriummedewerker die hiervoor
bevoegd is.
EIS 19

De LIMS-oplossing ondersteunt per analyse de
uitvoeringsbevoegdheid van laboratoriummedewerkers.

EIS 20

De LIMS-oplossing controleert of de laboratoriummedewerker
bevoegd is voor de betrokken analyse indien deze persoon een
meetserie wil aanmaken.
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Specificaties

De LIMS-oplossing ondersteunt in geval van geen verplicht gebruik
van meetseries het blokkeren van validatie van analyseresultaten
indien de laboratoriummedewerker niet bevoegd is voor de betrokken
analyse

Voordat een laboratoriummedewerker deze bevoegdheid krijgt, dient deze een aantal stappen te
hebben doorlopen, bijvoorbeeld de analyse minstens 5 maal – onder supervisie – correct uitvoeren,
een kalibratieoplossing maken, het toestel kalibreren, datatransmissie uitvoeren,…. Het is wenselijk
dat de LIMS-oplossing deze zogenaamde “bevoegdheid onder supervisie” ondersteunt.
Bovendien is een verplichte frequentie van uitvoering van een analyse noodzakelijk opdat een
laboratoriummedewerker zijn bevoegdheid behoudt.

EIS 22

(iii)

De LIMS-oplossing biedt de mogelijkheid om de keuze van uit te
voeren analyses af te stemmen op de bevoegdheid van de
laboratoriummedewerker.

Registratie analyseresultaten

De uitvoering van een analyse kan op vele manieren, maar meestal wordt er gebruik gemaakt van
een analyse-apparaat. Het analyseresultaat kan zowel numeriek zijn als tekst.
Gedurende de uitvoering van de analyse maakt de laboratoriummedewerker gebruik van digitale
registratie van de analyseresultaten op een analyseblad. Dit gebeurt via het analyse-apparaat, via
zijn desktop, werklaptop en/of via een mobiel device.
Als afwijkende waarden worden bekomen, moet dit automatisch aan de laboratoriummedewerker
gemeld worden.
EIS 23

De LIMS-oplossing voorziet in digitale registratie van
analyseresultaten (zowel numeriek als tekstwaarden) via transmissie
vanuit het analyseapparaat alsook via manuele input op zowel de
desktop, werklaptop als op een mobiel device zoals tablet.

EIS 24

De LIMS-oplossing controleert volledig geautomatiseerd
analyseresultaten op vooraf instelbare criteria.
Afhankelijk van het analyseresultaat signaleert/waarschuwt de
LIMS-oplossing de laboratoriummedewerker.

Welke analyse uitgevoerd moet worden is door de laboratoriummedewerker bepaald en geregistreerd
in de LIMS-oplossing.
EIS 25

De LIMS-oplossing ondersteunt de mogelijkheid dat alleen de
laboratoriummedewerker die bevoegd is voor de analyse, de
analyseresultaten kan invoeren, kan wijzigen en valideren.

EIS 26

De LIMS-oplossing ondersteunt het verder invullen van
analyseresultaten – op basis van het digitale analyseformulier –
op zowel een desktop, werklaptop als een mobiel device (iOS en
Android).

Daarnaast voert de laboratoriummedewerker andere activiteiten uit om de analyse te onderbouwen
(maken van foto’s, opzoeken van literatuurgegevens of andere documenten).
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Specificaties

Hiervan wil de laboratoriummedewerker diverse zaken registreren zoals een samenvatting van de ruwe
data (data van analyse-apparaat), eventuele foto’s
en/of documenten, de interpretatie en conclusie van de analyse. Tijdens elke analyse kan door de
laboratoriummedewerker een commentaar/opmerking worden toegevoegd/ingegeven aan het betrokken
monsteronderzoek op elk niveau. Bepaalde opmerkingen dienen duidelijk zichtbaar te zijn voor de
betrokken analist.
EIS 27

De LIMS-oplossing ondersteunt de registratie van ruwe data
(spectra, chromatogrammen,…), foto’s, documenten, de
interpretatie en conclusie van een analyse die door de
laboratoriummedewerker is uitgevoerd.

EIS 28

De LIMS-oplossing ondersteunt het gebruik van gestructureerde
tekstvelden en vrije tekstvelden voor de registratie van een
analyse die door de laboratoriummedewerker is uitgevoerd.

EIS 29

De LIMS-oplossing ondersteunt het ingeven van commentaren op
alle niveaus en maakt deze duidelijk zichtbaar indien ingegeven op
methode- of parameterniveau.

(iv)

Verwerken analyse
Accreditatie en kwaliteitscontrole

Een analyse op een monster kan al dan niet onder accreditatie uitgevoerd worden. Het wel of niet
uitvoeren van een analyse onder accreditatie moet geregistreerd worden.
EIS 30

De LIMS-oplossing ondersteunt de mogelijkheid om bij een
analyse te registreren of deze analyse of een onderdeel hiervan
onder accreditatie is uitgevoerd.

Uitvoeren berekeningen
De laboratoriummedewerker gebruikt diverse formules om b.v. stofsamenstelling te berekenen. Enerzijds
zijn dit standaardformules en anderzijds wil het Laboratorium ook zelf formules definiëren om
berekeningen te kunnen uitvoeren. Al deze formules moeten geregistreerd en beheerd kunnen worden in
de LIMS- oplossing.
EIS 31

De LIMS-oplossing ondersteunt de mogelijkheid formules te
definiëren, te registreren en geautomatiseerd te gebruiken.

EIS 32

De LIMS-oplossing ondersteunt de mogelijkheid tot afronden van
analyseresultaten.

EIS 33

De LIMS-oplossing ondersteunt mathematische functies (o.a.
machtsverheffen, worteltrekken, vermenigvuldigen, delen,
gemiddelde, etc.) waarmee een laboratoriummedewerker
berekeningen kan uitvoeren.

Op basis van analyseresultaten moeten formules volledig geautomatiseerd ingevuld kunnen worden.
EIS 34

De LIMS-oplossing ondersteunt de mogelijkheid dat formules
automatisch ingevuld worden op basis van analyseresultaten.
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Sommige berekeningen moeten gecontroleerd worden. De redenen hiervoor zijn
o.a. foutgevoeligheid, complexiteit van een berekening en de ervaring van een
laboratoriummedewerker.

Controleren analyse
Een uitgevoerde analyse kan door een andere laboratoriummedewerker of volledig geautomatiseerd door
de LIMS-oplossing gecontroleerd worden op vooraf gedefinieerde criteria. Indien uit deze controle blijkt
dat de analyse niet klopt, moet de analyse opnieuw uitgevoerd worden (zogenaamd heranalyse). De
hernieuwde uitvoering van de analyse kan door een andere laboratoriummedewerker uitgevoerd worden.
Daarentegen kunnen tevens op één monster dezelfde analyses in meervoud worden uitgevoerd
(zogenaamde duplo-analyses). Er is duidelijk een verschil tussen een heranalyse en een duplo-analyse.
EIS 35

De LIMS-oplossing ondersteunt het opnieuw uitvoeren van een
gedane analyse inclusief een motivatie waarbij zowel de huidige
als de nieuwe resultaten geregistreerd worden en raadpleegbaar
blijven.

EIS 36

De LIMS-oplossing ondersteunt de mogelijkheid dat de resultaten
van een nieuw uitgevoerde analyse vergeleken worden met de
resultaten van dezelfde analyse op hetzelfde monster.

Analyse gereed
Als de analyse gereed is, wordt dit geregistreerd en gevalideerd.
Voor routine monsteronderzoeken moet de mogelijkheid bestaan dat het LIMS-systeem de resultaten
automatisch toetst aan vooraf bepaalde specificaties, de conformiteit/non-conformiteit toekent.
EIS 37

De LIMS-oplossing ondersteunt de mogelijkheid te registreren en
valideren door een bevoegde laboratoriummedewerker dat een analyse
gereed is indien alle resultaten zijn ingevuld.

EIS 38

De LIMS-oplossing controleert op basis van instelbare limietwaarden
de analyseresultaten en kent vervolgens conformiteit/nonconformiteit toe.

Bepalen vervolg
Nadat de analyse gereed is en dossier nog niet gerapporteerd, bepaalt de laboratoriummedewerker of de
analyse voldoende is om antwoord te kunnen geven op de gestelde vragen.

Bijkomende analyse
Als de analyse onvoldoende antwoord geeft op de gestelde vragen, bepaalt de
laboratoriummedewerker welke volgende analyse uitgevoerd gaat worden en registreert dit in de
LIMS-oplossing.
EIS 39

De laboratoriummedewerker kan in de LIMS-oplossing de volgende
uit te voeren analyse registreren.

Een laboratoriummedewerker heeft veel kennis en ervaring en gebruikt deze om
o.a. bijkomende analyses te bepalen. Hierbij wil de laboratoriummedewerker graag ondersteund
worden in welke mogelijke analyses de laboratoriummedewerker kan uitvoeren.
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Op basis van het type dossier geeft de LIMS-oplossing de
laboratoriummedewerker een lijst van de te kiezen analyses.

EIS 41

De LIMS-oplossing biedt de laboratoriummedewerker de
mogelijkheid om, bijvoorbeeld op basis van
monstereigenschappen of monsteronderzoeken, te zoeken in
andere (afgeronde) onderzoeken.

Specificaties

Nadat de laboratoriummedewerker bepaald heeft welke analyse uitgevoerd gaat worden, zet de LIMSoplossing de analyse beschikbaar op het mobiele device/desktop/ werklaptop van de
laboratoriummedewerker.
EIS 42

De LIMS-oplossing ondersteunt de mogelijkheid dat een analyse
automatisch op het mobiele device/desktop/werklaptop van de
laboratoriummedewerker wordt gezet, nadat deze in de LIMSoplossing heeft bepaald welke (vervolg)analyse uitgevoerd gaat
worden.

Als er een bijkomende analyse uitgevoerd moet worden, herhaalt het proces zich van “uitvoeren
analyse”, “verwerken analyse” en “bepalen vervolg”.

(v)

Rapporteren en terugkoppelen
Rapporteren

Als een onderzoek is uitgevoerd, moet er gerapporteerd worden. Daarnaast wordt er met enige
regelmaat tussentijds gerapporteerd. Dit gebeurt b.v. bij spoedopdrachten waarin eerste resultaten
gedeeld worden, ontvangstbevestiging van klachten en rappels, voorafgaande goedkeuring bij
uitbestedingen of afwijkende staalcondities. Na het versturen van een voorlopig/tussentijds rapport,
vanuit een instelbare status van het monsteronderzoek, blijft het monsteronderzoek in een wijzigbare
status zodat deze verder afgerond kan worden.
Hoe het rapport er uit ziet, is afhankelijk van een aantal aspecten waaronder de analyses die uitgevoerd
zijn en de feitelijke vraag/opdracht. Afhankelijk van het type dossier is het mogelijk van verschillende
type rapporten te versturen naar verschillende bestemmelingen. Het moet ook mogelijk zijn
verschillende dossiers gegroepeerd te rapporteren indien de aanvrager dezelfde is en indien het
resultaat hetzelfde is (conform, geen euromerker bevattend).
Een rapportage heeft een standaard lay-out. Deze lay-out voldoet aan de huisstijl van het
laboratorium.
EIS 43

De LIMS-oplossing beschikt over de mogelijkheid een eigen
huisstijl te gebruiken, waaronder die van het laboratorium in het
kader van de rapportage.

EIS 44

De LIMS-oplossing ondersteunt de (tussen)rapportage van een
monsteronderzoek.

EIS 45

De LIMS-oplossing ondersteunt de (tussen)rapportage van
verschillende type rapporten van een monsteronderzoek naar
verschillende bestemmelingen tegelijkertijd.

EIS 46

De LIMS-oplossing ondersteunt gegroepeerde rapportage bij
eenzelfde aanvrager en bepaalde resultaatcondities.
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Rapportagestructuur (sjabloon)
De standaard lay-out bestaat uit een standaard rapportagestructuur (sjabloon) die afhankelijk is van
de analyse die is uitgevoerd.
EIS 47

De LIMS-oplossing ondersteunt vooraf gedefinieerde sjablonen
ten behoeve van rapportage.

In paragraaf D.5.1.1 Opdracht is de structuur van een monster aangegeven. Een monster bestaat uit
submonsters die weer uit sub-submonsters kunnen bestaan etc.. De rapportage wordt gebaseerd op de
monsterstructuur. Deze standaard rapportagestructuur kan vooraf gedefinieerd worden en bestaat uit
vaste tekst(delen) en variabele tekst(delen). De structuur van een monster moet herkenbaar zijn in de
rapportage.
EIS 48

De LIMS-oplossing ondersteunt minimaal volgende
rapportagestructuren:
A: Eén deelmonster (beschrijving, resultaten, conclusie),
B: Meerdere deelmonsters, gerapporteerd per deelmonster (dus
per deelmonster beschrijving, resultaten, conclusie) en
C: Structuur B + indien van toepassing een Algemene Conclusie

EIS 49

De LIMS-oplossing ondersteunt een rapportagestructuur waarin de
monsterstructuur herkenbaar is.

EIS 50

De LIMS-oplossing ondersteunt de mogelijkheid dat de Douane
(vooraf) gedefinieerde sjablonen ten behoeve van rapportage kan
aanpassen.

EIS 51

De LIMS-oplossing ondersteunt het zelf
definiëren van sjablonen ten behoeve van rapportage door de
Douane.

Het Laboratorium maakt gebruik van verwijzingen in de rapportages zoals accreditatie.
EIS 52

De LIMS-oplossing ondersteunt – in sjablonen – het definiëren van
verwijzingen naar accreditatie van de gebruikte analyses in het
rapport.

Opstellen rapportage
Bij het opstellen/genereren van een rapportage, wordt het sjabloon default ingevuld met
geregistreerde analyseresultaten van het monsteronderzoek.
Na default vulling van het rapport mag de laboratoriummedewerker dit rapport niet meer kunnen
aanpassen.
EIS 53

De LIMS-oplossing ondersteunt het default invullen van
rapportage op basis van het te rapporteren monsteronderzoek.

EIS 54

De LIMS-oplossing ondersteunt het kunnen toevoegen van foto’s en
andere bijlagen aan een rapportage.
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Correctie/aanvulling op rapportage afgerond monsteronderzoek
Het komt voor dat bij uitvoering/rapportage van een monsteronderzoek een aanvulling/wijziging komt
op een reeds afgerond monsteronderzoek. Soms moet een dossier weer actief gemaakt worden,
bijvoorbeeld in verband met bevindingen in een ander onderzoek. Dit moet dan wel traceerbaar
gemotiveerd worden.
De reeds gedane rapportage moet hierbij aangepast worden en opnieuw aan de opdrachtgever
opgeleverd worden. De gewijzigde velden worden door de LIMS-oplossing zichtbaar gemaakt op het
rapport. Beide rapportageversies worden bewaard.

EIS 55

De LIMS-oplossing ondersteunt de correctie/aanpassing op een
rapportage van een reeds afgerond monsteronderzoek mits
registratie van een motivatie.

EIS 56

De LIMS-oplossing ondersteunt de rapportage van het gecorrigeerd
rapport. De gewijzigde velden zijn duidelijk herkenbaar gemaakt.
Het gewijzigd rapport is duidelijk onderscheidbaar van het origineel.

Digitale handtekening (Opmerking E-SEAL project gegevens opvragen)
Een tussen-, eind- en aangepaste rapportage moet voorzien zijn van een handtekening van het
betrokken afdelingshoofd. In het kader van digitalisering, streeft de Douane de ondersteuning van een
digitale handtekening na. Dit betekent dat in ieder geval de identificatie van de bevoegde
laboratoriummedewerker die het rapport vrijgegeven heeft, mogelijk moet zijn. Sommige rapporten
dienen voorzien te worden van meerdere digitale handtekeningen (minstens 2).
Een gekwalificeerde digitale handtekening (QES) heeft op Europees niveau dezelfde gerechtelijke status
als een handgeschreven handtekening. Deze kan in elke lidstaat in gerechtelijke procedures als
bewijsmiddel te worden gebruikt.
EIS 57

De LIMS-oplossing ondersteunt de ondertekening van rapporten
via QES van één (of meerdere) bevoegde
laboratoriummedewerkers die de rapportage hebben
vrijgegeven. Hiervoor moet er geregistreerd zijn wie de
rapportage heeft vrijgegeven. Het mogelijk gebruik om een
externe signature-service (Bv. E-SEAL-E-signature service FOD
Financiën) op te roepen, dient tijdens de implementatiefases
onderzocht te worden.

In geval van automatische rapportage (mits voldaan aan vooropgestelde criteria) kan een analist de
rapportage vrijgeven, maar moet de handtekening van het bevoegde afdelingshoofd op het rapport
verschijnen.
EIS 58

De LIMS-oplossing ondersteunt de ondertekening van automatische
rapporten via QES van het bevoegde afdelingshoofd, na vrijgave
van de resultaten door een bevoegde analist. De vermelding ‘in
opdracht van het afdelingshoofd’ komt op het rapport. Het mogelijk
gebruik om een externe signature-service (Bv. E-SEAL-E-signature
service FOD Financiën), op te roepen dient tijdens de
implementatiefases onderzocht te worden.

Reproduceerbaar
Het aanmaken van een rapportage is reproduceerbaar waarbij het resultaat van de gereproduceerde
rapportage gelijk is aan de initiële rapportage.
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Geautomatiseerd aangemaakte rapportages kunnen in de LIMSoplossing opnieuw aangemaakt worden waarbij de opnieuw
aangemaakte rapportage gelijk is aan het origineel
(reproduceerbaar). De vermelding ‘duplicaat’ op het rapport is
duidelijk aanwezig.

Terugkoppeling onderzoeksresultaat
Na digitale ondertekening van de rapportage van het monsteronderzoek vindt terugkoppeling plaats aan
de opdrachtgever. De rapportage wordt hierbij elektronisch in geëncrypteerd PDF-formaat aan de
opdrachtgever aangeboden (via de webapplicatie van het LIMS). Per mail wordt de betrokken dienst
verwittigd dat hun analyserapport beschikbaar is op de webapplicatie. Deze rapportage dient ook
in de LIMS-oplossing geregistreerd te worden. Daarnaast moet de mogelijkheid nog bestaan om
rapporten te printen via de standaardprinters.

EIS 60

De LIMS-oplossing ondersteunt het aanmaken van een
geëncrypteerde PDF van het monsteronderzoeksrapport, het
versturen van een melding via e-Mail en het beschikbaar stellen
van de pdf in de webapplicatie.

EIS 61

De LIMS-oplossing ondersteunt het printen van een
monsteronderzoeksrapport.

Wanneer het onderzoeksresultaat is teruggekoppeld wordt dit in de LIMS-oplossing geregistreerd. Indien
er iets is fout gelopen in dit proces, dienen de laboratoriummedewerkers hiervan automatisch op de
hoogte gebracht te worden.
EIS 62

De LIMS-oplossing ondersteunt de registratie van terugkoppeling
onderzoeksresultaten. Bij fouten in dit proces, worden de
laboratoriummedewerkers hiervan op de hoogte gebracht.

Wanneer terugkoppeling van het monsteronderzoek heeft plaatsgevonden, wordt het
monsteronderzoek afgesloten, met uitzondering van enkele vooraf gedefinieerde velden die na
afsluiten van het monsteronderzoek nog ingevuld/gewijzigd moeten kunnen worden zoals infovelden
over verwijdering van monsters en reservemonsters, beslissing van Centrale Administratie, …
EIS 63

De LIMS-oplossing ondersteunt de mogelijkheid een
monsteronderzoek af te sluiten nadat rapportage heeft
plaatsgevonden.

EIS 64

De LIMS-oplossing ondersteunt de mogelijkheid tot wijzigen van
bepaalde velden ook na versturen van het rapport en definitief
afsluiten van het dossier.

(vi)

Verwijderen (reserve)monsters
Monsters/reservemonsters

Na het afsluiten van het dossier wordt de verwijderdatum van het monster berekend door de LIMSoplossing op basis van de rapportagedatum en de bewaartermijn (aantal dagen). Elke afdeling kan
in de LIMS-oplossing een lijst oproepen van te verwijderen monsters (inclusief de verwijderwijze).
Deze lijst moet kunnen afgedrukt worden. Na fysieke verwijdering van de monsters kan in deze
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verwijderlijst bevestigd worden dat dit gebeurd is waardoor deze monsters niet meer in de lijst met
te verwijderen monsters voorkomen.
EIS 65

De LIMS-oplossing biedt de mogelijkheid om een lijst van te
verwijderen monsters/reservemonsters automatisch te genereren per
afdeling en deze lijst moet afgedrukt kunnen worden.

EIS 66

De LIMS-oplossing biedt de mogelijkheid om te registreren dat
monsters/reservemonsters definitief verwijderd werden.

(vii) Normtijden
Normtijden
Het Laboratorium heeft normtijden vastgesteld per soort monsteronderzoek en per soort analyse.
De normtijd per soort monsteronderzoek is de tijd die benodigd is vanaf moment “Binnenkomst
Monster” tot en met de “Terugkoppeling onderzoeksresultaat”. De normtijd per soort analyse is de
tijd die benodigd is vanaf moment “Registratie van de vaststelling uitvoering soort analyse” tot en
met “analyse gereed”.

EIS 67

De LIMS-oplossing ondersteunt de mogelijkheid van registratie
van normtijden per soort monsteronderzoek en per soort analyse.

Bewaken
De voortgang van uitvoering monsteronderzoek en analyses moet bewaakt worden in relatie tot de
normtijden. Wanneer een normtijd dreigt te worden óf wordt overschreden, moet dit gesignaleerd
worden aan de verantwoordelijk laboratoriummedewerker.
De volgende momenten dienen aan de verantwoordelijk laboratorium medewerker gesignaleerd te
worden:
1. X-dagen voor verstrijken normtijd; X is een instelbare parameter per soort monsteronderzoek en per
soort analyse.
2. Op de dag dat de normtijd verstrijkt
3. Elke dag nadat de normtijd verstreken is
EIS 68

De LIMS-oplossing ondersteunt de mogelijkheid de
verantwoordelijk laboratoriummedewerker van een
monsteronderzoek of analyse te signaleren op normtijden.
De momenten van signalering per soort monsteronderzoek en
per analysesoort zijn hiervoor beschreven.

(c) Stuur- en verantwoordingsinformatie
De Douane heeft behoefte aan eenduidige en betrouwbare stuur- en verantwoordingsinformatie.
Deze stuur- en verantwoordingsinformatie wordt deels uit de LIMS-oplossing gehaald.

Operationele stuur- en verantwoordingsinformatie
Het principe bij het laboratorium is dat operationele stuur- en verantwoordingsinformatie uit het
primaire systeem moet komen, in dit geval de LIMS-oplossing.
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De LIMS-oplossing geeft een laboratoriummedewerker te allen
tijde inzicht – in een instelbare tijdsspanne – in de
monsteronderzoeken die nog ingepland moeten worden, die
ingepland zijn en die afgerond zijn.

Laboratoriummedewerkers willen gesignaleerd worden wanneer de feitelijke duur van het onderzoek
de normtijd hiervan overschrijdt.
EIS 70

De LIMS-oplossing geeft een laboratoriummedewerker te allen
tijde inzicht – in een instelbare tijdsspanne – in voortgang van
monsteronderzoeken in relatie tot normtijden.

EIS 71

In de LIMS-oplossing kan een laboratoriummedewerker
normtijden voor monsteronderzoek nakijken.

Tactische stuur- en verantwoordingsinformatie
Tactische stuur- en verantwoordingsinformatie komt uit het primaire systeem, in dit geval de LIMSoplossing. Voor het management van het Laboratorium is het belangrijk te weten wat de voortgang is in
aantallen (type) monsteronderzoeken.

EIS 72

De LIMS-oplossing geeft de gebruiker te allen tijde inzicht in de
voortgang van in uitvoering zijnde als ook uitgevoerde (type)
monsteronderzoeken.

EIS 73

De LIMS-oplossing geeft een gebruiker te allen tijde inzicht – in een
instelbare tijdsspanne – in de monsteronderzoeken die niet (tijdig)
uitgevoerd zijn gegroepeerd per reden.

EIS 74

De LIMS-oplossing geeft een gebruiker te allen tijde per
procestype (activiteit) en per regio inzicht – in een instelbare
tijdsspanne – in monsteronderzoeken die uitgevoerd zijn, die
conform zijn, die niet conform zijn en het percentage niet
conforme ten opzichte van totaal aantal uitgevoerde
monsteronderzoeken.

EIS 75

De LIMS-oplossing geeft een gebruiker te allen tijde per soort
product en per maand inzicht – in een instelbare tijdsspanne – in
monsteronderzoeken die uitgevoerd zijn in een betreffende maand.

Voor het verbeteren van het proces is het belangrijk inzicht te hebben in o.a. duur van een
monsteronderzoek.
EIS 76

De LIMS-oplossing geeft inzicht in het normaalpatroon van hoe
lang een monsteronderzoek van een bepaald type per controleuitvoeringsfase duurt.

52

Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS)
EIS 77

Specificaties

De LIMS-oplossing geeft inzicht in hoe lang een
monsteronderzoek van een bepaald type per analyse en
uitvoeringsfase duurt in relatie tot de normen die hiervoor
gedefinieerd zijn.

Eigen te ontwikkelen/configureren rapporten
Naast standaard rapportages ten behoeve van operationele-, tactische-, en strategische stuur/verantwoordingsinformatie, is er ook de behoefte aan ad-hoc rapportages. Dit kunnen incidentele
rapportages zijn maar uiteindelijk ook structurele rapportages.
EIS 78

De LIMS-oplossing biedt de laboratoriummedewerker
mogelijkheden – binnen bepaalde kaders – zelf rapportages te
maken.

(d) Webportaal
Aanvragen onderzoek
Opdrachtgevers (=Aanvragende dienst) hebben de mogelijkheid om zelf een gepland monsteronderzoek
in te dienen in de LIMS-oplossing via een webportaal. Hierbij hebben ze de mogelijkheid om zelf gegevens
in te geven en dossierstukken te uploaden met betrekking tot het toekomstig monsteronderzoek. Hiervoor
hebben ze een beperkte toegang tot de LIMS-oplossing nodig.
EIS 79

De LIMS-oplossing biedt de opdrachtgevers de mogelijkheid om
een monsteronderzoek aan te vragen en vooraf reeds gegevens
hierover in te geven (inclusief het uploaden van dossierstukken).

Aantal gebruikers: max. 20 gelijktijdig verspreid over circa 150 diensten (waar meerdere personen
toegang moeten hebben)

Voortgang onderzoek
Opdrachtgevers (=Aanvragende dienst) willen de voortgang van monsteronderzoeken kunnen
monitoren via het webportaal. Hiervoor wil het inzicht hebben in de voortgangsstatus van het
monsteronderzoek. Deze status is enkel raadpleegbaar. Bij statusupdates (uploaden rapporten) moet
het mogelijk zijn de betrokken diensten hiervan automatisch een melding te versturen via mail.
EIS 80

De LIMS-oplossing ondersteunt het raadplegen van de voortgang
van het monsteronderzoek en het downloaden van het rapport
door een medewerker van de aanvragende dienst via een
webportaal.

EIS 81

De LIMS-oplossing ondersteunt het automatisch versturen van
meldingen naar de betrokken diensten via mail indien in het
webportaal bepaalde statuswijzigingen aan een dossier gebeuren
(uploaden van een rapport of eindbeslissing).

Vereiste functionaliteiten webportaal
Algemeen
Functionaliteit Lims-oplossing:
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Indien een analyserapport van het labo of eindbeslissing van dienst DT en/of DA op het webportaal
onder het dossier gezet wordt, krijgt de aanvragende dienst een melding dat een eindrapport
beschikbaar is. Bij eindbeslissing van dienst DT en/of DA krijgt het labo eveneens een melding dat het
dossier werd afgerond.
Indien een analyserapport van het labo op het webportaal onder een dossier gezet wordt waarbij nog
een eindbeslissing door een andere dienst nodig is, krijgt de aanvragende dienst hiervan een melding.
Het analyserapport is dan nog niet beschikbaar voor de aanvragende dienst maar wel voor de
afhandelende dienst (DT of DA). Deze afhandelende dienst krijgt ook een melding dat er een dossier
voor verdere afhandeling beschikbaar is in het webportaal.
Indien de eindbeslissing van dienst DT nog doorgestuurd moet worden naar dienst DA krijgt de
aanvrager hiervan ook een melding. De afhandelende dienst DA krijgt ook een melding dat er een
dossier voor verdere afhandeling beschikbaar is in het webportaal.

Voor de Aanvragende dienst
Leesrechten voor :




Bepaalde Infovelden (zoals Labonummer, hun referentienummer, monsternaam, …), enkel van de monsters
die van hen afkomstig zijn;
Status monsteronderzoek, enkel van de monsters die van hen afkomstig zijn;
Rapporten van de monsters die van hen afkomstig zijn kunnen raadplegen.

Schrijfrechten voor :



Aanmaken van nieuwe dossiers (aanvraag tot monsteronderzoek);
Invullen van bepaalde infovelden (nog te bepalen door het Labo, inclusief verplicht in te vullen velden) met
betrekking tot hun type monster.

Voor de Dienst Tarief (DT)
In hun functie als Aanvragende dienst (als zij monsters naar het labo sturen): zie hierboven
In hun functie als dienst die zorgt voor de verdere afhandeling van het dossier
Leesrechten voor :


Enkel voor de Dossiers met Eindbeslissing DT*: alle dossiergegevens + het rapport (oproepen als pdf en
printen)

Schrijfrechten voor :


Toevoegen van hun beslissing (vervolgrapport in pdf) aan het dossier.

Voor de Dienst Accijnsprocedures (DA)
In hun functie als dienst die zorgt voor de verdere afhandeling van het dossier
Leesrechten voor :


Enkel voor de Dossiers met Eindbeslissing DA*: alle dossiergegevens + het rapport (oproepen als pdf en
printen)

Schrijfrechten voor :


Toevoegen van hun beslissing (vervolgrapport in pdf) aan het dossier.
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__________________________________________________________________________________*:
rapport: dossier waarbij het laboratorium de resultaten mag meedelen aan de aanvragende dienst

Dossier

*: Dossier Eindbeslissing DT of DA: dossier waarbij de eindbeslissing moet genomen worden door de Dienst DT of DA
(die een rapport met de bevindingen van het labo krijgt) en waarbij de aanvragende dienst enkel de mededeling krijgt
dat zijn dossier is doorgestuurd naar de dienst DT of DA.

(e) Andere functionaliteiten
Gebruikersvriendelijkheid
Het laboratorium wil gebruikersvriendelijke Applicaties voor zijn eindgebruikers die deze
eindgebruikers optimaal ondersteunen bij hun werkzaamheden
EIS 82

De LIMS-oplossing ondersteunt de gebruiker van de LIMSoplossing met een helpfunctie die integraal onderdeel is van de
LIMS-oplossing.

EIS 83

De LIMS-oplossing ondersteunt de gebruiker van de LIMSoplossing met een context sensitieve helpfunctie die integraal
onderdeel is van de LIMS-oplossing.

Onderdeel van gebruikersvriendelijkheid is ook standaardisatie van de Mens Machine Interface
(MMI) en de schermlay-out.
EIS 84

De LIMS-oplossing ondersteunt de mogelijkheid dat elke
gebruiker van de LIMS-oplossing (deels) zijn eigen
schermindeling kan bepalen.

EIS 85

De MMI van de LIMS-oplossing is overzichtelijk voor de
eindgebruiker en daarnaast is het aantal muisklikken en
schermen beperkt.

Zoeken/raadplegen onderzoeken
Voor het uitvoeren van of gedurende de uitvoering van een monsteronderzoek heeft de
laboratoriummedewerker behoefte aan het raadplegen van (afgesloten) monsteronderzoeken. Met de
zoekfunctie moet er gezocht kunnen worden in infovelden op zowel dossier- als monster-niveau,
alsook in de resultaatvelden van een monster op methode- en parameter-niveau. Er moet gezocht
kunnen worden op delen van woorden met het gebruik van wildcards en voor numerieke waarden en
datums moet er zowel op een specifieke waarde of datum alsook op een range gezocht kunnen
worden.
Deze zoekfunctie maakt bij voorkeur deel uit van de LIMS-oplossing en is geen aparte applicatie.
EIS 86

De LIMS-oplossing ondersteunt het zoeken in (niet) afgesloten
monsteronderzoeken.

EIS 87

De LIMS-oplossing ondersteunt het zoeken in zowel tekstvelden als
numerieke velden op alle niveaus en niet case-sensitive.
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De LIMS-oplossing ondersteunt het gebruik van wildcards voor
tekstopzoekingen en zoeken op specifieke waarden en ranges voor
numerieke waarden of datums.

Afdrukfunctionaliteit
Alle rapporten moeten afgedrukt kunnen worden op printers van het laboratorium.
EIS 89

De LIMS-oplossing ondersteunt afdrukken van rapporten op printers
in het laboratorium. Deze werken volgens de standaardprotocollen
van windows of linux.

Naast rapportage ondersteunt de LIMS-oplossing ook barcodes en QR-codes. Deze codes moeten
tezamen met andere informatie op etiketten geprint kunnen worden.
EIS 90

De LIMS-oplossing ondersteunt het generen en afdrukken van code
39, code 128 barcodes en QR-codes op etiketten met standaard
labelprinters van het laboratorium.

Barcodelezers
Voor het registreren en raadplegen van monsters, maakt het Laboratorium gebruik van barcodelezers.
Voor het registreren is het noodzakelijk dat de LIMS-oplossing barcodes kan genereren en printen, én
voor het lezen van barcodes moet de LIMS-oplossing aansluiten op barcodelezers.
EIS 91

De LIMS-oplossing ondersteunt het lezen van code 39, code 128
barcodes en QR-codes. Bij het lezen van de barcode wordt direct
de informatie getoond die in de LIMS-oplossing geregistreerd is
bij de betreffende barcode.

Voorraadbeheer/-registratie
Het Laboratorium maakt voor de uitvoering van analyses gebruik van o.a. chemicaliën en hulpmiddelen zoals pipetten.
De voorraad en uitputting hiervan worden geregistreerd. Bepaalde chemicaliën en hulpmiddelen hebben eigenschappen
die (in)direct van invloed zijn op de voorraad/uitputting (b.v. houdbaarheidsdatum). Daarnaast is bepaald bij welke
leverancier(s) chemicaliën en hulpmiddelen besteld kunnen worden.
Alle eigenschappen moeten geregistreerd kunnen worden bij een betreffend(e) chemische stof of hulpmiddel.
EIS 92

De LIMS-oplossing ondersteunt het beheren van voorraden zoals
hiervoor beschreven.

Wanneer de voorraad van een chemische stof of hulpmiddel beneden een vastgestelde minimum
voorraad komt, ontvangt de voorraadbeheerder een signaal uit de LIMS-oplossing en wordt een
aanvraag tot bestelling gegenereerd. De feitelijke bestelling bij de leverancier wordt door een
bevoegde laboratoriummedewerker uitgevoerd. Na levering van de bestelde goederen wordt na
ingangscontrole het geleverd goed een uniek identificatienummer toegekend in het
voorraadbeheersysteem en worden de goederen afgeboekt als zijnde geleverd. Na ontvangst en
goedkeuren van de facturen buiten de LIMS-oplossing worden de factuurgegevens van de
desbetreffende goederen ingegeven in het LIMS.
EIS 93

Geautoriseerde medewerkers van het laboratorium zijn in staat
om voorraadhoogtes in de LIMS-oplossing aan te passen.
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De LIMS-oplossing ondersteunt het signaleren van een
laboratoriummedewerker wanneer een bepaalde chemische stof of
hulpmiddel beneden een bepaald minimum niveau komt en moet
worden besteld.

EIS 95

De LIMS-oplossing ondersteunt de generatie van een aanvraag tot
bestelling op basis van vastgestelde minimum voorraadhoogten.

EIS 96

De LIMS-oplossing ondersteunt het afboeken bij leveringen na
ingangscontrole en het ingeven van de factuurgegevens na hun
goedkeuring buiten de LIMS-oplossing

Specificaties

Apparaatbeheer
Het Laboratorium heeft diverse analyse-apparaten en een analyse- apparaat kan bestaan uit
diverse onderdelen (b.v. een Spectrofotometer met apart de losse onderdelen waaronder een
computer, bijbehorende printer en software). Deze analyse-apparaten en analyse-apparaat
onderdelen moeten beheerd en onderhouden worden.
EIS 97

De LIMS-oplossing ondersteunt het toevoegen en beheren van
een analyse-apparaat en onderliggende analyse-apparaat
onderdelen in een structuur.

De informatie van een analyse-apparaat (-onderdeel) die geregistreerd/beheerd moet kunnen worden is:
 apparaatidentificatie,
 apparaatomschrijving,
 apparaatfunctie,
 (onderdeel van) analyse-apparaat,
 verwijzing(en) naar Documentatie (bijvoorbeeld handleidingen of voorschriften),
 locatie,
 soort,
 beheerders en bevoegde medewerkers
 serienummer,
 leverancier met SAP-nummer en aanschafkosten,
 vermogen,
 lifecycle status: binnenkomst, gebruik en afvoeren (allen inclusief datum)
 opvolging van onderstaande acties waaronder:
o onderhoud (type, datum, interval, waarschuwingsinterval),
o kalibratie (type, datum, interval, waarschuwingsinterval),
o backup (type, datum, interval, waarschuwingsinterval),
o restore backup (datum, interval, waarschuwingsinterval),
o software en firmware-validatie (identificatie-gegevens, datum)
 uitgevoerd onderhoud, kalibratie, restore backup, gevalideerde software/firmware
EIS 98

De LIMS-oplossing ondersteunt het administratieve proces van
Beheer en Onderhoud van analyse-apparaten en analyseapparaat onderdelen. Hierbij kan minimaal de hierboven
genoemde informatie geregistreerd en afgeprint worden.

EIS 99

De LIMS-oplossing ondersteunt het signaleren aan een
Laboratoriummedewerker wanneer op een analyse-apparaat of
onderdeel één van de opgesomde acties uitgevoerd moet worden.

Bij overschrijden van de uitvoeringstermijn van één van de acties op een analyse-apparaat of
analyse-apparaat onderdeel, mag deze niet voor een analyse gebruikt worden en is dit onmiddellijk
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zichtbaar voor de gebruiker (bv. status van Apparaat komt automatisch in status Onderhoud of
kalibratie nodig).
EIS 100

De LIMS-oplossing ondersteunt het signaleren aan een
Laboratoriummedewerker wanneer de Laboratoriummedewerker
voor het uitvoeren van een analyse gebruik wil maken van een
analyse-apparaat of onderdeel waarvan één van de bovenstaande
parameters niet in orde is. De analyse kan niet opgestart worden
zonder gemotiveerde tussenkomst van een bevoegde persoon.

Elke beheer en werkzaamheid op een analyse-apparaat of analyse-apparaat onderdeel moet
geregistreerd worden. Hierbij dient tevens de verwijzing met het geplande schema gelegd te worden,
zodat ten allen tijde inzichtelijk is of de parameter wel/niet is uitgevoerd.
EIS 101

De LIMS-oplossing ondersteunt beheer en opvolging van
werkzaamheden op analyse-apparaten en onderdelen zoals
hierboven beschreven en toont dit met een Audit trail aan.

EIS 102

De LIMS-oplossing ondersteunt het beschikbaar stellen van alle
gegevens van en uitgevoerde activiteiten op analyse-apparaten en
onderdelen op een printvriendelijk document.

Kwaliteit
ISO-17025
Het proces op het Douane Laboratorium voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen. Deze eisen zijn verwoord in
ISO-17025:2017 standaard. De LIMS-oplossing moet deze kwaliteitsvereisten ondersteunen.
EIS 103

De LIMS-oplossing ondersteunt gedurende looptijd van de
Overeenkomst ISO 17025:2017 en de nieuwe releases van deze
ISO norm.

Kwaliteitscontrolekaarten
Aan de hand van kwaliteitscontrolekaarten zoals controlekaarten gebaseerd op NEN 6603 (2010), wordt
o.a. de kwaliteit van uitvoering monsteronderzoeken geborgd. Met deze controlekaarten controleer je
b.v. of meetwaarden niet te veel afwijken van de waarde die je verwacht.
Het hebben van zo’n controlemechanisme is voor het Douane Laboratorium essentieel. Een
meetwaarde voor het controlemonster is out-of-statistical-control indien minstens één van
volgende vier gevallen zich voordoet:
één meetwaarde valt buiten de controlelimieten (3s-grens)
twee van de drie opeenvolgende meetwaarden liggen aan één zijde tussen de
waarschuwings- en de controlelimiet (2s en 3s-grens)
11 opeenvolgende meetwaarden liggen aan dezelfde kant van de centrale lijn (enkel van
toepassing indien bepaalde gevallen)
de herhaalbaarheid tussen de controlemonsters overschreden wordt (enkel te controleren
indien meerdere controlemonsters aanwezig in een meetserie)

Afhankelijk van het gekozen type controlekaart (opgebouwd met eigen controlemonster of CRM/ringtestmonster)
worden al dan niet alle 4 controles uitgevoerd.
De controlekaarten worden maandelijks afgeprint om een visuele controle uit te laten voeren door het
afdelingshoofd.
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De LIMS-oplossing ondersteunt verschillende types
kwaliteitscontrolekaarten en minimaal een controlekaart gebaseerd
op NEN 6603 (2010). Er kan ook zelf een type controlekaart
gedefinieerd worden door de gebruiker met zelf instelbare
kwaliteitsparameters

EIS 105

De LIMS-oplossing ondersteunt kwaliteitscontrolekaarten met
signalering bij overschrijden van één van de bovenstaande 4
gevallen.

EIS 106

De LIMS-oplossing ondersteunt kwaliteitscontrolekaarten van
parameters met afgeronde resultaten.

EIS 107

De LIMS-oplossing ondersteunt het afprinten van
kwaliteitscontrolekaarten samen met de bijbehorende meetpunten

Specificaties

In meetseries worden controlemonsters opgenomen. Bij lange series wordt dit controlemonster om
de x aantal analysemonsters gemeten. Slechts één resultaat van het controlemonster per meetserie
wordt op de controlekaart geplaatst. De andere resultaten worden getoetst aan minimum en
maximumwaarden en het onderling verschil mag ook niet groter zijn dan een bepaalde waarde.
De resultaten van het(de) controlemonster(s) moet(en) voldoen alvorens de resultaten van de andere
monsters in de meetserie kunnen gevalideerd worden.
EIS 108

De LIMS-oplossing ondersteunt het toetsen van de meetwaarden van
de controlemonsters onderling aan vooraf ingestelde criteria.

EIS 109

De LIMS-oplossing ondersteunt de mogelijkheid om voor
bepaalde monsters (controlemonsters) de analyseresultaten
geautomatiseerd te controleren via een Shewart-kaart met vooraf
gedefinieerde out-of-control condities.

Taal
De LIMS-oplossing ondersteunt minimaal de Nederlandse, Franse en Engelse taal.
De Helpdesk / Servicedesk van de Opdrachtnemer is in de Nederlandse of in de Franse taal.
EIS 110

De LIMS-oplossing ondersteunt de Nederlandse, Franse en Engelse
taal.
De Helpdesk / Servicedesk van de Opdrachtnemer is in de
Nederlandse of in de Franse taal.
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GEAUTOMATISEERDE ONDERSTEUNING

D.6.1.

LIMS-oplossing in zijn context

D.6.1.1.

Contextdiagram

Onderstaande figuur geeft een overzicht van de interactie tussen de LIMS-oplossing en andere
Applicaties/Actoren.

Figuur 3: Contextdiagram LIMS-oplossing

D.6.1.2.

Beschrijving apparaten

Op dit moment zijn er in het labo 33 apparaten die aan de LIMS-oplossing gekoppeld dienen te worden: Het
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gaat hier om Balansen, GC’s, GC-MS, HPLC’s, Densimeters, distillatoren, vlampuntapparaat, XRF, FTIR,
spectrofotometers, een geautomatiseerd monsteropslagsysteem, een refractometer, microscopen,… Deze
lijst is niet limitatief. Deze apparaten versturen hun data volgens volgende filetypes: .txt (ASCII), .xls, .pdf,
.csv, .xml, .html, .jcamp-DX, .jpeg, .png, .bmp, .tiff of als string value. Een detaillijst met de apparaten is
openomen in bijlage 13
EIS 111

De LIMS-oplossing koppelt met de bovenstaande analyse-apparaten
middels de beschreven filetypes/interfaces in bijlage 13.

Monsteridentificatie
Momenteel krijgen de monsters als ze op het Laboratorium aangemeld zijn een barcode. De barcode
is de identificatie van het monster eventueel verbonden met de bijbehorende controletaak.
De monsteridentificatie kan in de toekomst verder ontwikkelen en zal bestaan uit QR-codes of bevat
RFID’s. De LIMS-oplossing moet dit soort identificaties kunnen lezen.
EIS 112

D.6.1.3.

De LIMS-oplossing ondersteunt het identificeren van monsters
met behulp van een QR-code en RFID.

Voorziene Services

Let op:

voorziene Services zijn Services op een hoog niveau. De Implementatie kan bestaan uit meerdere
Services/serviceoperaties.

het volgende principe wordt gehanteerd: de respectievelijke applicatieservice wordt gerealiseerd door de
gegeven actor om het gedefinieerde doel te bereiken. Hiervan kan alleen afgeweken worden na akkoord van
de opdrachtgever.

Applicatieservice

Actor

Doel

Inloggen
dossier/monster

Aanvragende
dienst

Het ingeven van een monsteronderzoek taak aan LIMS
(inclusief uploaden van dossierstukken)

Inloggen
dossier/monster

Laboratoriumme
dewerker

Het ingeven van een monsteronderzoek taak aan LIMS
(inclusief uploaden van dossierstukken)

Lezen barcode

Barcodelezer

Service om barcodes te lezen.

Datatransmissie

Analyse app.

Het sturen van analyseresultaten van het apparaat naar het
LIMS en het aansturen van het apparaat vanuit het LIMS

Beheren apparaat

LIMS-oplossing

Service van analyse-apparaat waarmee beheer op apparaat
uitgevoerd wordt.

Registreren
analyseresultaten

Laboratoriumme
dewerker

Service die de registratie van analyseresultaten door een
Laboratoriummedewerker ondersteunt.

Raadpleging

Laboratoriumme
dewerker

Service die de raadplegingsactiviteiten van een
laboratoriummedewerker ondersteunt.

Verstrekken
monstergegevens

LIMS-oplossing

Beheren monster

Rapportage
monsteronderzoek

Service die de aanmaak van monsterlijsten ondersteunt, bv.
lijsten van nieuwe reservemonsters of lijsten van te
verwijderen reservemonsters.
Geautomatiseerd Service die de beheeractiviteiten van een monster ondersteunt.
monsteropslagsy Het verstrekken van gegevens over (gewijzigde) locatie van
steem
reservemonsters
LIMS-oplossing
Het rapport van een controletaak wordt aan de aanvragende
Dienst beschikbaar gesteld.
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Raadplegen status
monsteronderzoek

Aanvragende
dienst

Service die het raadplegen van de status van het
monsteronderzoek mogelijk maakt (inclusief het
bekijken/downloaden van het rapport)

Genereren van
Stuur- en
planningsinformatie

LIMS-oplossing of Stuur- en planningsinformatie worden door de LIMSreportingtool
oplossing of een reportingtool gegenereerd voor o.a. analyse
doeleinden, statistieken,werklijsten, etc...

Tabel 1: Voorziene Services LIMS-oplossing

D.6.2.

Mogelijkheden tot interactie en integratie met applicaties

D.6.2.1.

Mogelijkheden tot integratie en interactie met applicaties

Momenteel zijn er geen integraties of interacties voorzien met andere applicaties voor de te implementeren LIMSoplossing. Om dit echter in de toekomst mogelijk te maken wordt aan de firma gevraagd de mogelijkheden van
integratie en koppeling van de voorgestelde LIMS-oplossing in zijn offerte toelichten.
Het accent ligt onder andere op het mogelijkheden van webservices en de bijhorende protocollen zoals SOAP en
REST en de gebruikte interactiepatronen (fire-forget,request-reply), en de rollen service provider en service
consumer.
Verder zal toegelicht worden welke de beschikbare API’s zijn en welke modules beschikbaar zijn om met gangbare
producten te integreren zoals ERP pakketten en andere standaarden op de markt.
De FOD Financiën beschikt over een eigen Enterprise Service Bus.

D.6.2.2.

Integratie met analyse-apparaten

In bijlage 13 zijn de huidige apparaten opgelijst waarop de LIMS-oplossing moet aansluiten. Bij de integratie met
analyse-apparaten streeft het laboratorium na aan te sluiten volgens deze in paragraaf 6.1.2 beschreven
mogelijkheden van integratie en interactie. Dit uiteraard binnen de mogelijkheden van een analyse-apparaat. De
integratie van de analyse-apparaten met de LIMS-oplossing wordt door Opdrachtgever en Opdrachtnemer in
overleg bepaald waarbij uiteindelijk de Opdrachtgever het definitieve besluit neemt van de integratiewijze.

Analyse-apparaten
Analyse-apparaten hebben een eigen lifecycle. Voor het analyse-apparaat betekent dit o.a. dat
het apparaat onderhouden wordt, nieuwe software Updates krijgt dan wel dat het apparaat
vervangen wordt door een nieuw analyse-apparaat.
In het geval van een nieuwe software Update kan dit gevolgen hebben voor de koppeling die het
analyse-apparaat heeft met de LIMS-oplossing. In geval van vervanging van het analyse-apparaat heeft
het zo goed als zeker Impact op de koppeling met de LIMS-oplossing.
Wanneer er nieuwe analyse-apparaten bijkomen, zal er een nieuwe koppeling tussen het analyseapparaat en de LIMS-oplossing gemaakt moeten worden. Analyse-apparaten worden verder mobieler
hetgeen betekent dat je deze eenvoudig kan meenemen om een analyse voor een monsteronderzoek
uit te voeren.
Voor een goede werking van de LIMS-oplossing is het noodzakelijk dat het te allen tijde koppelt
met gewijzigde én nieuwe (mobiele) analyse-apparaten.

D.6.3.

Applicatie karakteristieken

De LIMS-oplossing moet de laboratoriummedewerker zo optimaal mogelijk ondersteunen. Om dit
te kunnen, moet de LIMS-oplossing aan een aantal vereisten voldoen, de zogenaamde Quality of
Service vereisten (QoS- vereisten). Deze QoS-vereisten zijn:

Openstelling: 7 Werkdagen per week, 24 uur per dag (uitgenomen de maintenancevensters)
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Beschikbaarheid: 98,5% van de Openstellingstijd gemeten over 3 maand.
Aantal interne gebruikers: 25 laboratoriummedewerkers
Aantal externe gebruikers: 150 buitendiensten (met meerdere medewerkers) waarvan max. 20 gelijktijdige gebruikers
Aantal toestelkoppelingen : 33
Aantal in uit te voeren monsteronderzoeken per jaar: 20.000 met een gemiddeld aantal analyses per
monsteronderzoek van 4.
Afgeronde onderzoeken moeten voor altijd beschikbaar blijven in de LIMS-oplossing.



De LIMS-oplossing ondersteunt de Quality of Service zoals
hiervoor beschreven.

EIS 113

D.6.4.

Hosting/Infrastructuur Voor IT-dienst

D.6.4.1.

Platform
De LIMS-oplossing draait op het standaard Flexpod
hostingplatform van de FOD Financiën.

EIS 114

(a) Technische beschrijving FlexPod architectuur


FlexPod is een geïntegreerde computing, netwerk, and storage oplossing ontwikkeld door Cisco and NetApp



Aka Cisco UCS / Converged



De FlexPod architectuur bestaat actueel uit:


Compute
o



Network
o





Cisco Nexus 9000 switches

Storage
o



Elke chassis heeft 8 Cisco UCS Blade servers per chassis met 2 cpu van 14 cores, en 768 GB
RAM

NetApp FAS8080 met SSD scijven

We hebben 2 fysiek gescheiden datacenters. De architectuur van onze converged infrastructuur is
identiek in beide datacenters.
o

NoGa (North Galaxy)

o

FinTo (Finance Tower)

Storage is mirrored via NetApp metrocluster, Inline deduplication and compression activated

(b) Hypervisor: VMware



Als hypervisor wordt VMware vSphere Hypervisor (ESXi) versie 6.5 Update 2 gebruikt. In de nabije toekomst wordt
een upgrade ingepland naar versie 6.7.
Er wordt 1 vCenter Server gebruikt om de VMware omgeving te beheren in beide datacenters.
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Binnen de huidige VMware omgeving zijn verschillende clusters aangemaakt, zoals: Windows Prod, Linux Prod,
Windows Non-Prod,…Deze clusters zijn steeds gestrecht over beide datacenters Noga en Finto. Op elke VMware
cluster is HA (High Availability) en DRS (Distributed Resource Sheduler) standaard geactiveerd.
De huidige VMware omgeving ondersteunt zowel Windows als Linux besturingssystemen. Voor Windows Servers
werd momenteel Windows 2019 als standaard besturingssysteem gedefinieerd. Voor Linux Servers is RHEL 7
(Red Hat Entreprise Linux 7), gedefinieerd als standaard besturingssysteem. Fod Financiën volgt de evolutie
binnen de IT markt en past haar standaard hieraan aan.
Op onze VMware infrastructuur draait ook een VDI (Virtual Desktop Infrastructuur) omgeving. De huidige versie
is VMware Horizon 7.5.1. Deze VDI omgeving heeft als doel om aan de eindgebruikers een dynamische virtuele
desktop aan te bieden. De VDI omgeving wordt beheerd door een dedicated Virtual Center, verschillend van de
vSphere omgeving.

(c) DRP (Disaster Recovery Procedure)


Voor de FlexPod architectuur werd een DRP procedure uitgewerkt. De architectuur is zo ingericht dat in geval van
een site disaster (1 datacenter onbeschikbaar) een willekeurige productie omgeving (Windows, Linux) volledig in
het andere datacenter kan draaien. Deze DRP oefening wordt jaarlijks getest.

(d) SDDC (Software Defined Datacenter)







Aangezien onze VMware infrastructuur binnen de FOD Financiën steeds meer een cruciale rol vervult, werd beslist
om het automatisatie en security aspect verder uit te werken. In het kader van dit project werd onderstaande
software geïmplementeerd.
VRA – vRealize Automation (VMware Automatisatie)
Binnen IT Operations biedt de ServiceDesk een service catalogus aan. Momenteel wordt de service catalogus
aangeboden via Service Now (SNOW). Deze catalogus bestaat uit een reeks voorgedefinieerde templates die de
eindgebruiker in staat moet stellen om op een gestructureerde manier zijn aanvraag te formuleren.
Een van de veelgebruikte templates is: “Aanvraag en verwijdering van een virtuele server”. Deze workflows
worden dagelijks gebruikt. Daarom werd ervoor gekozen om deze 2 workflows te automatiseren.

(e) Database
Wanneer gebruik wordt gemaakt van een database, moet een van de volgende varianten gebruikt
worden: MS-SQL, DB2
De FOD Financiën beschikt over een MS SQL Cluster waarop de databanken kunnen geïnstalleerd
worden de huidige ondersteunde versies zijn 2014 en 2016. Ook Microsoft BI is beschikbaar.
EIS 115

(f)

De LIMS-oplossing maakt gebruik van een van de volgende
databases: MS-SQL of DB2.

Client

De FOD Financiën geeft de voorkeur aan web-based Applicaties zodat er geen software naar de
werkplek van medewerkers gedistribueerd hoeft te worden. In dit geval dient de LIMS-oplossing bij
voorkeur browseronafhankelijk te zijn. Het client besturingsysteem is windows 10 Enterprise, de
releases en patching van microsoft worden gevolgd.

EIS 116

De LIMS-oplossing is een web-based oplossing, die minimaal
Microsoft Edge en Chrome ondersteunt. Het client besturingsysteem

64

Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS)

Specificaties

is windows 10 Enterprise en nieuwer, de releases en patching van
microsoft worden gevolgd.

Verder maakt de FOD Financiën gebruik van mobiele apparaten, zoals smartphones en tablets, die
gebaseerd zijn op het iOS- en Androïd besturingssysteem. Als Mobile Device Management (MDM)
maakt de FOD Financiën gebruik van Microsoft Intune.
EIS 117

De taken op de mobiele oplossing van de LIMS-oplossing draaien op
de besturingssystemen iOS en Androïd.

EIS 118

De mobiele toepassing moet gebruikt kunnen worden in
combinatie met Microsoft Intune.

Het gebruik van de LIMS-oplossing op een mobile device kan op twee manieren die wenselijk zijn
Ofwel via een app en/of ten tweede op basis van een webbrowser die al dan niet responsief is.
Responsief betekent dat het beeld zich aanpast aan het apparaat waarop deze
getoond wordt.
EIS 119

Indien de LIMS-oplossing voor mobile devices gebruik maakt van
een webbrowser is deze bij voorkeur responsief.

Mobiele toepassingen leveren veelal meer functionaliteit dan een Opdrachtgever wil gebruiken.
Functionaliteit die Opdrachtgever wel en niet via de mobiele toepassing beschikbaar wil stellen aan
Laboratoriummedewerkers, moet door een functioneel beheerder te configureren zijn.
EIS 120

De LIMS-oplossing ondersteunt het configureren van de mobiele
toepassing door een functioneel beheerder van de Opdrachtgever.

Indien van toepassing, past de Opdrachtnemer life cycle management toe op de mobiele toepassing van de
LIMS-oplossing waardoor gebruikers altijd over de meest veilige app-versie (kunnen) beschikken.

(g) Server OS
Het server besturingsysteem voor de zal Microsoft server zijn.
De antivirus is Symantec Endpoint protection
EIS 121

Het server besturingsysteem voor het nieuwe LIMS zal
Microsoft server zijn.
De antivirus is Symantec Endpoint protection

(h) Versies en compatibiliteit
De FOD Financiën maakt gebruik van courante versies van middleware en operating system. Dat
betekent niet dat altijd de laatste versie van de software wordt gebruikt, maar wel altijd versies die
door de leveranciers nog ondersteund worden.
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Het windows serverpark en de clients worden regelmatig gepatched volgens de aanbevelingen van
Microsoft via een Microsoft SCCM omgeving. Een Applicatie mag deze patching niet verhinderen, door
een specifiek (verouderde) versie of patchlevel te vereist. De LIMS-oplossing moet te allen tijde met
de courante versies van de middleware en operating system kunnen werken.
Van de Opdrachtnemer wordt een Roadmap en Releaseplan verwacht. De Opdrachtnemer voorziet de FOD
Financiën periodiek (minimaal één keer per jaar) van een Roadmap en een Releaseplan waarin de
afhankelijkheden staan tussen versies van de LIMS-oplossing en nieuwe toekomstige versies van benodigde
middleware en operating system. Een eerste versie van de roadmap en release plan zal bij de offerte
gevoegd worden.

D.6.4.2.

Omgevingen

Hieronder zijn de toekomstige LIMS omgevingen van de IT voor het laboratorium/de Douane
beschreven. Bij de start van de Projectfase zal deze situatie qua omgevingen nog niet bereikt zijn.
Het is de bedoeling dat alle omgevingen beschikbaar zijn tijdens de fase 1 van de het project.

(a) Ontwikkel-omgeving
Wanneer de Opdrachtnemer de LIMS-oplossing gereed heeft – werkend conform afgesproken
eisen en wensen – wordt deze geïnstalleerd in de ontwikkel-omgeving van de het laboratorium/de
Douane. In de ontwikkelomgeving vindt in geval van de LIMS-oplossing het testen plaats van de
(de-)installatie scripts en wordt op hoofdlijnen getest of de LIMS-oplossing werkt (technisch en
functioneel).Daarna wordt deze omgeving de test-/acceptatieomgeving.

(b) Test-/Acceptatie-omgeving
Dit is feitelijk de integratietest omgeving. In deze omgeving wordt getest of de LIMS-oplossing
correct interacteert met de eventueel te integreren Applicaties en de voorziene infrastructuur.
Integratie met de analyse-apparaten gebeurt via stubs en in een vervolgfase, volgt de feitelijke
integratie met de analyse-apparaten. In deze omgeving testen eindgebruikers eveneens de finale
functionaliteit van de LIMS-oplossing. Bij Installatie in de test-/acceptatieomgeving en daarbij horende
testen kunnen verstoringen optreden. In principe vindt dan de-installatie van de LIMS- oplossing in de
test-/acceptatieomgeving plaats.

(c) Productie-omgeving
Indien de LIMS-oplossing in de test-/acceptie-omgeving naar behoren functioneert wordt deze
configuratie gekopieerd naar de productie omgeving. Dit is de omgeving waarin de reële
laboratoriumonderzoeks-activiteiten plaatsvinden. Verstoringen in deze omgeving leiden direct
tot verstoring in de onderzoeksactiviteiten van het Laboratorium.

(d) Finale situatie
Na volledige implementatie bestaat zowel een productie-omgeving als een test-/acceptatieomgeving en zijn beide toegankelijk. In de test-/acceptatie-omgeving kunnen dan
aanpassingen aan de configuratie van het LIMS uitgetest worden zonder de werking van het
labo te verstoren. Hierna kunnen deze gekopieerd worden naar de productie-omgeving. Om
ervoor te zorgen dat de testomgeving een correcte weerspiegeling van de productie-omgeving
blijft wordt de productieconfiguratie éénmaal per week naar de test-/acceptatie-omgeving
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gekopieerd.

D.6.5.

Beveiliging en traceerbaarheid

De Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen, waar het Laboratorium onder valt, heeft een
beveiligingsbeleid dat gestoeld is op een aantal principes:




Een (Douane-)medewerker krijgt alleen autorisaties voor die taken die hij moet kunnen uitvoeren binnen context van de
werkzaamheden (least privilege);
Daar waar de gegevens gewijzigd worden moet herleidbaar zijn welke (Douane-) medewerker (bij interactieve processen)
of welk proces (bij volledige geautomatiseerde processen) dat gedaan heeft;
Beveiliging dient eenvoudig te zijn. Complexe beveiliging is niet inzichtelijk, niet goed beheersbaar en daarmee niet
effectief.
EIS 122

De LIMS-oplossing ondersteunt het principe van least privilege.

De LIMS-oplossing registreert te allen tijde wie, wat, wanneer wijzigt (traceability); alle handelingen die al of
niet geautomatiseerd plaatsvinden in de LIMS-oplossing worden geregistreerd. De LIMS-oplossing biedt de
mogelijkheid alle handelingen te monitoren.

EIS 123

De LIMS-oplossing registreert te allen tijde wie, wat, wanneer
wijzigt (traceability); alle handelingen die al of niet
geautomatiseerd plaatsvinden in de LIMS-oplossing worden in
een log geregistreerd.

EIS 124

De LIMS-oplossing ondersteunt de mogelijkheid om alle
wijzigingen te monitoren (en dus ook de originele
toestand/waarde te zien)

EIS 125

De LIMS-oplossing ondersteunt de mogelijkheid dat een
geautoriseerde gebruiker de Audit trail kan raadplegen.

EIS 126

De LIMS-oplossing moet de mogelijkheid bieden om bij elke
handeling een motivatie te vragen aan de eindgebruiker.

Bij het implementeren van beveiligingsmaatregelen hanteert het Laboratorium het uitgangspunt dat
beveiligingsfunctionaliteit zoveel mogelijk dient te worden ondergebracht in generieke (infrastructurele)
componenten.
EIS 127

De LIMS-oplossing voorziet in het gebruikmaken van Microsoft
Active Directory voor authenticatie van de gebruikers.
Integratie met de door FOD Financiën gebruikte Identity Access
Management (IAM) tool dient onderzocht worden.

EIS 128

De LIMS-oplossing ondersteunt autorisatie op gegevensniveau.

EIS 129

De LIMS-oplossing voorziet in Role-Base-Access Control
toegangsrechten tot de functionaliteit en de data.
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De LIMS-oplossing voorziet in de mogelijkheid om maatwerk
autorisatierollen te maken waarin bepaald kan worden welke
functionaliteit en data bepaalde gebruikersgroepen wel of niet
moeten kunnen gebruiken.

EIS 131

De LIMS-oplossing moet kunnen omgaan met de restrictie dat een
hostbased firewall op Windows actief is.

EIS 132

De LIMS-oplossing moet kunnen omgaan met de virusscanner
Symantec Eindpoint protection die de FOD Financiën op dit
hostingplatform geïnstalleerd heeft .

EIS 133

De LIMS-oplossing heeft geen Services of deamons met
netwerkconnectiviteit onder een zogenaamd “high privileged
account” draaien zoals root, local admin of domain admin.
draaien.

D.6.6.

Overige eisen

D.6.6.1.

Automatisch opslaan

Specificaties

Als een Laboratoriummedewerker gegevens in de LIMS-oplossing heeft ingevoerd, kan deze niet
zomaar een andere functie/gebruikerstaak opstarten zonder dat de ingevoerde gegevens
opgeslagen zijn. Wanneer de Laboratoriummedewerker wil dat de gegevens niet opgeslagen
worden, bevestigt de Laboratoriummedewerker de hiervoor gestelde vraag van de LIMSoplossing.
EIS 134

D.6.6.2.
EIS 135

D.6.6.3.

De LIMS-oplossing ondersteunt het automatisch opslaan van
gegevens zoals hiervoor beschreven.

Printen
De LIMS-oplossing ondersteunt de Windows-printing protocollen.
In het labo zijn o.a. RICOH MPF beschikbaar, die opgenomen zijn
in de active directory serveromgevinghosting.

Exploitatietopologie

De te verwerken volumes en responsetijden, en de streefwaarden ten aanzien van openstelling en
beschikbaarheidspercentage zijn uitgewerkt in paragraaf D.8.3 Applicatie karakteristieken.
De opzet van een Applicatie bepaalt o.a. op welke wijze deze schaalbaar is en hoe het technisch
Beheer vormgegeven moet worden.
Een exploitatietopologie is een schema waarin alle exploitatiecomponenten (runtime componenten van een
Applicatie en van de bijbehorende technische infrastructuur aan zowel de clientkant als de serverkant) worden
weergegeven, en waarbij per node een inschatting wordt gemaakt van het benodigde resources (opslagruimte,
geheugenruimte, CPU, netwerkcapaciteit). De Opdrachtnemer voorziet het laboratorium van een
exploitatietopologie waar in ieder geval de runtime applicatiecomponenten zijn benoemd, waarbij voldaan wordt
aan de kwalitatieve- en kwantitatieve eisen zoals genoemd in paragraaf D.8.3 Applicatie karakteristieken.
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EIS 136

De LIMS-oplossing kent een flexibele architectuur en is
compartimenteerbaar voor inzet binnen verschillende
netwerkzones. Applicatieserver en databaseserver kunnen op
verschillende hosts draaien.

EIS 137

De opdrachtnemer neemt een exploitatietopologie op in
de offerte en geeft tevens een inschatting van het
resources.

Specificaties
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D.7.
D.7.1.

Specificaties

BEHEER
Gebruikersondersteuning m.b.t. gebruik LIMS-oplossing

Voor een adequate ondersteuning van de gebruikers van de LIMS-oplossing is het noodzakelijk dat
de functioneel beheerder alle gegevens in de LIMS- oplossing kan raadplegen.
EIS 138

De LIMS-oplossing bevat raadpleeg functionaliteit waarmee alle
gegevens die in de LIMS-oplossing geregistreerd zijn,
raadpleegbaar zijn.

Gebruikersondersteuning m.b.t. afhandelen foutsituaties
Om het juiste serviceniveau richting o.a. aangevers te kunnen bieden is het van groot belang
dat foutsituaties snel en efficiënt hersteld kunnen worden.
EIS 139

De LIMS-oplossing moet ten behoeve van de foutsimulatie in een
afzonderlijke test-/acceptatie-omgeving (gelijkend op de Productie omgeving) geïnstalleerd kunnen worden.

EIS 140

De Opdrachtnemer moet Known Errors en eventuele
Workarounds documenteren en beschikbaar stellen aan het
laboratorium.

D.7.2.

Beheer bedrijfsinformatie
Conversie

Bij nieuwe Releases van deze LIMS-oplossing kan het noodzakelijk zijn dat de gegevens van de
vernieuwde LIMS-oplossing geconverteerd moeten worden naar een nieuwere versie.
EIS 141

Indien bij een nieuwere versie van de LIMS-oplossing een
migratie van gegevens noodzakelijk is geldt dat alle gegevens
(inclusief zelf geconfigureerde rapportages, formulieren etc.) van
de huidige versie van de LIMS-oplossing – bij in productie name
van deze versie – gemigreerd worden naar deze laatste, nieuwere
versie.

EIS 142

Bij een migratie gaat geen informatie verloren en de status van
monsteronderzoeken blijft zoals deze was in de huidige versie van
de LIMS-oplossing bij moment van migratie.

EIS 143

De volledigheid van een migratie én de juistheid van de
uitgevoerde manipulaties moeten aantoonbaar en traceerbaar
zijn (Audit trail).

Beheer van Gegevens
In de LIMS-oplossing moeten de LIMS-gegevens nadat het monsteronderzoek is afgerond voor
altijd beschikbaar zijn.
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De LIMS-oplossing moet afgeronde monsteronderzoeken voor altijd
in de productie-omgeving bewaren.

Beheer van (systeem)parameters
Indien de LIMS-oplossing gebruik maakt van in de LIMS-oplossing zelf gedefinieerde
parameters, dan moet het mogelijk zijn deze middels beheerfunctionaliteit op te voeren, te
wijzigen of te raadplegen.
EIS 145

De LIMS-oplossing biedt functionaliteit voor een geautoriseerde
gebruiker waarmee parameters die in de LIMS-oplossing
gedefinieerd zijn en gebruikt worden, te beheren zijn.

EIS 146

De LIMS-oplossing blijft maximaal beschikbaar (zie openstellingen beschikbaarheidseis) tijdens het beheren en activeren van
parameters/parameterinstellingen die door de LIMS-oplossing
zelf gedefinieerd zijn en gebruikt worden.

Rapportages
Een ander aspect van het functioneel Beheer is het verzamelen van gegevens
t.b.v. volledigheidscontroles en verantwoordingsrapportages met betrekking tot de werking van de LIMSoplossing. Hierbij gaat het (niet limitatief) om inzicht in informatie over werkvoorraden, informatie over de
tijdigheid van de verwerking, informatie over wie heeft wanneer wat gedaan, etc..
EIS 147

De LIMS-oplossing biedt functionaliteit waarmee rapportages
over de volledigheid, Beschikbaarheid en statusrapportages over
de procesvoortgang zijn op te leveren. Rapportages betreffen:

Aantal in te plannen, ingeplande en afgeronde
monsteronderzoeken per instelbare periode.

Doorlooptijd (type) monsteronderzoek per instelbare
periode.

D.7.3.

TECHNISCH BEHEER VOOR IT-DIENST

D.7.3.1.

Monitoring

(a)

Huidige Monitoring Infrastructuur
De monitoring van de servers wordt uitgevoerd door NAGIOS, die de installatie van de NRPE-client
en de NSCA-agent vereist (maar deze software wordt standaard geïnstalleerd op Windows servers
van de FOD Financiën).
Zodra deze software geïnstalleerd is, kan NAGIOS beginnen met het verzamelen van Metrics
(dankzij plugins/scripts).
Op alle machines verzamelt NAGIOS de metrieken met betrekking tot het besturingssysteem (CPU,
mem, resterende ruimte op de filesystemen, aanwezigheid van de automatisch gestarte Windowsservices ...).
We kunnen in NAGIOS aangepaste ook de scripts/plugins integreren die het bedrijf zou bieden:
hiermee kunnen ook metrieken die specifiek zijn van de door aannemer voorgestelde oplossing te
verzamelen.
De FOD Financiën beschikt tevens over de tools BSM, en Dynatrace voor monitoring doeleinden.
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De opdrachtnemer zal samen met de interne teams van de
FOD Financiën de monitoring opzetten zowel proactief als
reactief, evenals voor de service monitoring van de

beschikbaarheid en performantie van de LIMS-oplossing.

(b)

Gebruikersondersteuning m.b.t. (voorkomen van) uitval
Uitvalbehandeling

Een belangrijke taak is het reageren op uitval. Uitval treedt op bij een verstoring waardoor de
Continuïteit van het laboratoriumproces in gevaar komt. Deze situatie wordt zo snel mogelijk
geanalyseerd, hersteld en de ontstane achterstand van uit te voeren monsteronderzoeken wordt
daarna zo snel mogelijk door de LIMS-oplossing afgehandeld.
Wanneer een bericht door de LIMS-oplossing niet verwerkt kan worden, ook nadat dit een paar keer
door de LIMS-oplossing geprobeerd is, dient dit bericht naar een errorqueue geschreven te worden
waar vandaan het kan worden opgepakt en hersteld.
EIS 149

Een door de LIMS-oplossing niet te verwerken bericht wordt naar
een errorqueue of logging geschreven.

Monitoring en tracing (Zie tevens paragraaf hierboven)
Monitoring wordt gebruikt om er zeker van te zijn dat een Applicatie goed werkt, om verstoringen
te voorkomen en in geval van verstoringen goede traceerbaarheid- en analyse mogelijkheden te
hebben.
Belangrijk bij monitoring is de generatie van events – door de Applicatie en de infrastructuur – en de
geautomatiseerde ondersteuning en gebruikerstoegang tot deze events in relatie tot het doel van
monitoring in een hoog beschikbare omgeving.
EIS 150

De LIMS-oplossing kan events genereren en deze wegschrijven
naar een eventlog die door de LIMS-oplossing zelf (b.v. via de
functioneel beheerder) als ook door een andere Applicatie gelezen
kan worden.

EIS 151

Als onderdeel van de LIMS-oplossing levert de Opdrachtnemer
een lijst met door de LIMS-oplossing mogelijk te genereren
events waarbij onderscheid wordt gemaakt in events voor
technisch Beheer, Applicatie Beheer en functioneel
Beheer/business proces.

EIS 152

De LIMS-oplossing kan events genereren die leiden tot
automatische alarmering van de beheerorganisatie. Hierbij moet
gebruik gemaakt worden van de standaarden waarmee events
naar de beheertooling worden gestuurd.

EIS 153

Bij elke Oplevering beschrijft de Opdrachtnemer, op basis van de
QoS, wat de instellingen moeten zijn van de infrastructurele
componenten zodat de LIMS-oplossing voldoet aan de QoS en
SLA vereisten.
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De LIMS-oplossing maakt gebruik van een log voor het
genereren van events. Deze events zijn beschreven in een
eventcatalogus, die aangeleverd wordt door de aannemer.

Om de Beschikbaarheid van het geheel te kunnen monitoren moet het servicemodel bekend zijn. Een
servicemodel beschrijft de afhankelijkheden tussen de verschillende onderdelen van de LIMSoplossing, en de afhankelijkheden tussen de verschillende onderdelen van de LIMS-oplossing en de
onderliggende technische infrastructuur waar de LIMS-oplossing op draait.
EIS 155

Het servicemodel van de LIMS-oplossing moet bekend en
gedocumenteerd.

Om de LIMS-oplossing te kunnen vinden met autodiscovery en om te kunnen vaststellen of de
LIMS-oplossing up en running is moet de footprint van de LIMS-oplossing bekend zijn. De footprint
is een beschrijving van wat een Applicatie in runtime is en doet. Het kan hier bijvoorbeeld gaan
om de processen die zichtbaar zijn als de Applicatie correct is gestart.
EIS 156

De footprint van de LIMS-oplossing is bekend en gedocumenteerd.

Om te kunnen vaststellen of het systeem nog voldoet aan de Beschikbaarheid (systeem is up en
running) en Performance eis is het van belang dat end-to- end kan worden gemeten of
transacties (voldoende snel) worden afgehandeld. Voor interactieve transacties/end user
experience kan hiervoor gebruik gemaakt worden van synthetische transacties
(dummies).(Opmerking: de eventuele licentiekosten hiervoor zijn voor rekening van de
opdrachtnemer).
Om te kunnen vaststellen of de LIMS-oplossing presteert conform de SLA zijn rapportages nodig.
EIS 157

D.7.4.

De LIMS-oplossing ondersteunt rapportagefunctionaliteit over
Quality of Service in termen van Beschikbaarheid, Performance
en verwerkte volumes.

Backup

Als de LIMS-oplossing of de infrastructuur waar het op draait uitvalt moet het mogelijk zijn de
werking van het systeem te herstellen op basis van een back- up. De FOD Financiën heeft voor
Applicaties die draaien op virtuele servers (vm) van de FOD Financiën de volgende backup
mechanismen:

Snapshot based backup
o Er wordt elke nacht een 'foto' van de virtuele server (disks) gemaakt en vervolgens elke
nacht een delta 'foto' backup. Restore volledige vm is doel.
o Files op Vm’s in prod kunnen gerestored worden met een RPO van 3 dagen.
De Opdrachtnemer levert de backup- en restore-strategie van de LIMS-oplossing o.b.v. de backup-voorziening
van de Opdrachtgever, waarbij voldaan wordt aan de gevraagde quality of Service. De opdrachtnemer zal alvorens
de LIMS-oplossing in productie te nemen een volledige backup-restore operatie met de verschillende scenario’s
uitvoeren in samenwerking met het bevoegde personeel.
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De Opdrachtnemer levert de backup- en restore-strategie van de
LIMS-oplossing o.b.v. de backup-voorziening van de Opdrachtgever,
waarbij voldaan wordt aan de gevraagde quality of Service. In geval
van een disaster moet de omgeving in Produktie terug opgebouwd
kunnen worden vanaf 0 op basis van schema’s en
installatieprocedures , RTO = 4 uur.
De ontwikkelings- en acceptatieomgeving worden niet gebackupd.

EIS 159

De LIMS-oplossing ondersteunt minimaal de file-based backup en
snapshot backup en restore, alsmede de voor de databank
courant gebruikte backupmethodes.
De sql db’s: elk uur een transactionlog, elke avond een
differential backup en elk weekend full backup.
Deze worden op share geplaatst: Retentie = 1 maand.

EIS 160

De opdrachtnemer zal alvorens de LIMS-oplossing in productie te
nemen een volledige backup-restore operatie met de
verschillende scenario’s uitvoeren in samenwerking met het
bevoegde personeel.

D.7.5.

Periodieke werkzaamheden (Zie ook D.13.1.4)

Om een systeem stabiel te laten functioneren zijn er periodiek uit te voeren
beheerwerkzaamheden zoals het opschonen en reorganiseren van databases, etc.. Dit wordt ook
wel aangeduid als housekeeping. Ter info zijn er tweemaandelijkse Windows server updates die
doorgevoerd worden, deze onderbrekingen worden niet in rekening gehouden voor de
beschikbaarheid.
EIS 161

De periodiek uit te voeren beheerwerkzaamheden moeten van
dien aard zijn dat te allen tijde aan het afgesproken Service
niveau (zie SLA par D14) wordt voldaan.

EIS 162

De periodiek uit te voeren beheerwerkzaamheden moeten
gedocumenteerd zijn. Hierbij moet minimaal aangegeven worden
wat de werkzaamheden inhouden en wat het eventueel
benodigde onderhoudswindow is.

EIS 163

De periodiek uit te voeren beheerwerkzaamheden moeten
(zoveel mogelijk) worden geautomatiseerd. Beheerders dienen
bij eventuele fouten middels alerting op de hoogte te worden
gesteld.

D.7.6.

Normen voor Stabiele exploitatie

Om te kunnen voorzien in een stabiele exploitatie van ICT-voorzieningen is er vanuit
exploitatieperspectief een aantal normen geformuleerd waaraan elke Applicatie binnen de FOD
Financiën aan moet voldoen.
Elke Release/Fix van de LIMS-oplossing moet te allen tijde voldoen aan deze normen.
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De Opdrachtnemer levert adequate Documentatie ten behoeve
van Installatie, ontwikkeling, eindgebruik, functioneel en
technisch Beheer van de LIMS-oplossing, en houdt Documentatie
actueel, zodanig dat de FOD Financiën medewerkers zoveel
mogelijk de benodigde informatie in de Documentatie zelf
kunnen zoeken en vinden.

EIS 165

Bij iedere levering van een nieuwe Major/Minor Release, een
sevicepack of een bugfix dient een bijbehorende set
Documentatie, dan wel een Update op de bestaande
Documentatie geleverd te worden.

EIS 166

De LIMS-oplossing moet voldoen aan de onderstaande
exploitatienorm met betrekking tot beveiligbaarheid:

De beveiligingsmaatregelen van de LIMS-oplossing zijn
beschreven.

EIS 167

De LIMS-oplossing moet voldoen aan de onderstaande
exploitatienormen met betrekking tot bedrijfszekerheid:

De Installatie, Upgrade en exploitatie van de LIMSoplossing gebeurt zonder inbreuk te maken op SLA’s van
deze of andere ICT-Services. De Installatie, configuratie en
Updates van de LIMS-oplossing werken maximaal out-ofthe-box. Dat wil zeggen dat er een minimum installatie- en
configuratiebestanden aangepast moeten worden om het
product succesvol te kunnen inzetten. Configuratie gaat
maximaal via de GUI van de LIMS oplossing.

Bij massale verwerkingen mogen fouten in de verwerking
van een of meerdere zaken de verwerking van de overige
zaken niet blokkeren.

EIS 168

De LIMS-oplossing moet voldoen aan de onderstaande
exploitatienormen met betrekking tot herstelbaarheid:

De LIMS-oplossing kan worden hersteld na uitval van een
onderdeel.

Transacties en eventuele batchjobs kunnen gestopt
worden.

Transacties en eventuele batchjobs zijn herstartbaar
vanaf het punt waar deze gestopt zijn.

Specificaties
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EIS 169

De LIMS-oplossing moet voldoen aan de onderstaande
exploitatienormen met betrekking tot installeerbaarheid:

Een Installatie of Upgrade van (een nieuwe versie van)
de LIMS-oplossing gebeurt zo geautomatiseerd
mogelijk; er is zo weinig mogelijk menselijke interactie
noodzakelijk om de Installatie of Upgrade van de LIMSoplossing te installeren en/of te configureren.

De Installatie of Upgrade van de LIMS-oplossing kan
uitgevoerd worden, zonder daarbij andere ICT-Services
te verstoren.

De Installatie of Upgrade van de LIMS-oplossing kan
volledig ongedaan worden gemaakt, zonder daarbij
andere ICT-Services te verstoren.

De geleverde software moet geïnstalleerd kunnen worden
in verschillende omgevingen.

EIS 170

De LIMS-oplossing moet voldoen aan de onderstaande
exploitatienormen met betrekking tot beheerbaarheid:

De door de LIMS-oplossing gebruikte technische
infrastructuur is beschreven.

De softwarematige afhankelijkheid tussen de
LIMS- oplossing en gebruikte technische
infrastructuur is beschreven.

De relaties van de LIMS-oplossing met
raakvlaksystemen zijn beschreven.

De LIMS-oplossing wordt met de standaard
beheeromgeving van de FOD Financiën
geëxploiteerd.

De kennis die nodig is om de LIMS-oplossing te
exploiteren, is gedocumenteerd.

Specificaties
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D.8.

Specificaties

ORGANISATORISCHE CONTEXT

Alle projecten worden aangestuurd en beheerd binnen de projectbeheerstructuren van de FOD Financiën.

D.8.1.

Plan van Aanpak - Project Initiation Document (PID)

Opdrachtnemer levert als onderdeel van de Inschrijving een Plan van Aanpak (PID).
Het plan van aanpak voor het project (PID) maakt deel uit van de gunningscriteria. De inschrijver dient hiervoor
de nodige milestones in zijn offerte te vermelden dewelke hij zal respecteren bij de uitvoering van het project.
Hij geeft ook aan hoe hij deze zal verwezenlijken. Milestones die duidelijk zijn vastgelegd stellen FOD Financiën
in staat tijdig in te grijpen voor de nodige deliverables voor nieuwe LIMS-oplossing
Het Plan van Aanpak of PID bevat minimaal een uitwerking van de volgende onderwerpen zoals beschreven in
paragraaf D.9.2.

D.8.2.

Kick-off

Binnen een termijn van maximaal 14 kalenderdagen, gerekend vanaf de gunning van de opdracht, moeten de
opdrachtnemer en de Administratie verplicht hun eerste stuurvergadering houden, kick-offvergadering genoemd. Het
hoofddoel van deze vergadering is om akte te nemen van de officiële start van het project.
Tijdens deze kick-offvergadering zullen de volgende punten worden aangekaart:


de algemene planning



de rollen en verantwoordelijkheden van de partijen



de voorstelling van de voornaamste tussenkomende partijen

Een document dat door de aanbestedende overheid in twee exemplaren wordt opgesteld, bekrachtigt officieel de
aanvang van het project zodra de kick-offvergadering heeft plaatsgevonden.
Tijdens deze kick-offmeeting zal de FOD Financiën ook de procedures en voorwaarden in verband met het gebruik
van de datacenters bekendmaken, en meer bepaald de procedures en voorwaarden betreffende de levering en de
installatie van het materieel en de toegangsprocedures.

D.8.3.

Projectsteering

Er zullen regelmatig "project steerings" worden gehouden om het project op te volgen en in goede banen te leiden.
Deze vergaderingen vinden één keer per maand plaats, maar het ritme kan worden aangepast naargelang de
omstandigheden op aanvraag van elk van de betrokken partijen. Tijdens deze vergaderingen zullen alle aspecten
betreffende het project worden opgevolgd.
Tijdens deze project steerings zal er melding worden gemaakt van vastgestelde problemen en zullen er oplossingen
worden voorgesteld. Elk probleem dat het goede verloop van het project in de weg staat, zal worden besproken in de
project steering groep.
Deze project steerings worden in projectmodus georganiseerd. Ze vinden plaats tot aan de voorlopige oplevering, d.w.z.
tot dat alle componenten ( portals, camera’s,…) in de voorgestelde verbeterd architectuur zijn gemigreerd en
geoptimaliseerd en tot dat de dienstverleningsniveaus, zoals beschreven in punt D.14. zijn bereikt en aangetoond, zowel
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in termen van performantie als op het vlak van de beschikbaarheid. Tevens zijn alle elementen tot betrekking tot een
stabiele productiefase aanwezig ( monitoring, backup, periodieke onderhoudstaken,….)
De opdrachtnemer zorgt voor een proces verbaal van elke vergadering. Indien er bezwaar is op dit p.v., dient dit binnen
de 5 werkdagen bekend gemaakt te worden via mail.
De Stuurgroep heeft een ruime bevoegdheid: zij waakt over de scope en de eisen van het project, keurt de PID. met
inbegrip van gedetailleerde planning en alle wijzigingen daarvan, goed, bewaakt de voortgang van het project, bevestigt
de aanvaarding van deliverables (producten, deelopleveringen), beoordeelt de kwaliteit van de eind- en deelproducten,
spreekt zich uit over alle betwistingen en/of problemen die door de Projectleider worden geagendeerd. Verder behandelt
ze alle contractuele, administratieve en technische aspecten m.b.t. de uitvoering van de opdracht (garantie, respecteren
van de SLA, kwaliteit van de uitvoeringen, enz.).
Daartoe zal de projectleider en de externe projectcoördinator dan ook op geregelde tijdstippen rapporteren aan de
stuurgroep over status, voortgang, risico’s en problemen, …
De stuurgroep bestaat uit de sponsor, de projectleider en een vertegenwoordiger van de gebruikers. Een seniorprofiel
van de inschrijver en de externe projectcoördinator nemen deel aan de stuurgroepvergaderingen, om de stuurgroep te
informeren en om geschillen/problemen te bespreken aangekaart door de projectleider.
Anderen kunnen worden uitgenodigd, zoals de operationele PMO, de ICT projectcoördinator, de workpackage
verantwoordelijke en specifieke projectmedewerkers
Wanneer punten werden geagendeerd waarvan de inhoud een mogelijk belangenconflict met de externe partner kan
inhouden, kan de sponsor in alle vrijheid beslissen om deze punten te bespreken en te beslissen zonder de
aanwezigheid van de vertegenwoordigers van die externe partner.

D.8.4.

Projectleider

Ieder project wordt binnen de FOD Financiën geleid door een eigen (business) Projectleider. Deze wordt aangesteld
door de Sponsor, in samenspraak met de Stuurgroep.
De inschrijver zal een eigen externe projectcoördinator, de task manager, aanduiden. Deze draagt samen met de
Projectleider de volle verantwoordelijkheid voor de goede uitvoering van het project.

D.8.5.

Projectteam

Het projectteam bestaat uit verschillende profielen (interne en externen), die rapporteren aan respectievelijk hun
workpackage verantwoordelijke, projectleider.
De volgende rollen maken idealiter deel uit van het team: ICT Project coördinator (verzekert de link met Stafdienst ICT),
Douane Project coördinator (in deze opdracht “task manager” genaamd), Change coördinator (verzekert het
veranderbeheer, P&O en communicatie), Externe coördinator (Contractant).

D.8.6.

Andere vergadermomenten

Tweewekelijks zal de projectleider van de opdrachtnemen samen met het projectteam vergaderen en een verslag
opstellen rond de projectstatus. Dit verslag wordt verspreid naar een aantal belangrijke betrokkenen (te bepalen bij de
kick-off). Het type vergadering ( skype, fysieke aanwezigheid, etc…) zal desgevallend bepaald worden in functie van de
agenda.

D.8.7.

Kwaliteit
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In de PID wordt een belangrijk deel besteed aan de kwaliteit. De inschrijver geeft in zijn PID aan hoe hij de kwaliteit zal
bewaken.
Daarenboven kan de FOD Financiën extra testen laten uitvoeren door de aangeduide Testers en een kwaliteitscontrole
door de bevoegde dienst van ICT en/of Douane.

D.8.8.

Rapporteringen

Tijdens de hoger vermelde vergadermomenten en op afgesproken tijdstippen zal de inschrijver de nodige rapporteringen
doen van de ingezette middelen (personeel, methodes, hardware, software), voortgang, status, SLA rapporteringen, …
Periodiek, volgens een kalender die in gezamenlijk overleg wordt bepaald tijdens de kick-off vergadering, zal de
opdrachtnemer een compleet verslag opmaken voor de stuurgroep over de vooruitgang van het project (status van elke
realisatiefase) en over eventuele problemen met voorgestelde oplossingen.
Er zullen door de opdrachtnemer ook coördinatie- en werkverslagen worden opgemaakt over de vooruitgang van het
project (status van elke realisatiefase) en over eventuele problemen met de voorgestelde oplossingen. Deze
vergaderingen zullen punctueel plaatsvinden op verzoek van de partijen. Het ritme van deze ontmoetingen zal worden
bepaald door de vooruitgang van de projectfases. De plaats van deze vergaderingen zal samen met de data worden
gepreciseerd door de FOD Financiën.
De inschrijver en de door hem aangestelde projectcoördinator zullen de Projectleider alle informatie ter beschikking
stellen die noodzakelijk is om zicht te houden op het reële verloop van de werkzaamheden uit hoofde van de inschrijver
en de situatie t.o.v. de vooropgestelde planning.
Deze rapportering t.a.v. de Projectleider gebeurt op tweewekelijkse basis aan de hand van een status die is
weergegeven op de Gantt Chart van het project en aangevuld met een korte schriftelijke toelichting m.b.t. headlines en
eventuele problemen, inclusief hun remediëring.
Alle details m.b.t. de wijze waarop deze rapportering dient te gebeuren, zal bij de aanvang van het project worden
meegedeeld.
Alle inhoudelijke aspecten (planning, risico’s, kwaliteit, oplevering, resources, …) zullen vooreerst besproken worden
binnen het Projectteam.
Wanneer de Projectleider het noodzakelijk acht, zullen problemen ter bespreking en deliberatie worden voorgelegd aan
de Stuurgroep.
De Projectleider rapporteert over de voortgang van het project ten overstaan van de Stuurgroep. Voorkomend kan de
Projectleider de externe projectcoördinator uitnodigen op de vergadering van de Stuurgroep ter ondersteuning en om
bepaalde aspecten meer in detail toe te lichten.

D.8.9.

Het wijzigingsbeheer

Iedere wijziging (de scope, de vooropgestelde resultaten/producten, de planning, de budgetten, …) binnen het project
moet deel uitmaken van een wijzigingsaanvraag waarbinnen de reden tot wijziging en de impact ervan omstandig
worden beschreven.
De Stuurgroep evalueert de gegrondheid en de opportuniteit van de voorgestelde wijziging. Zij kan zich hiertoe laten
bijstaan door de (operationele) PMO en/of een (externe) expert ter zake.
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De formele goedkeuring van de Leidend Ambtenaar is noodzakelijk alvorens de vooropgestelde wijzigingen ten uitvoer
te brengen. In voorkomend geval zal de opdrachtnemer instaan voor de actualisering van de PID.
De inschrijver beschrijft zijn methodologie en aanpak in verband met het veranderingsbeheer om de Federale
Overheidsdienst Financiën bij te staan tijdens de inbedrijfstelling van het nieuwe systeem en de gevolgen daarvan voor
de organisatie van de werkmethodes.
De inschrijver moet de meerwaarde beschrijven die in het kader van het veranderingsbeheer aan de Federale
Overheidsdienst Financiën wordt geboden.
Daarbij moet in de volgende activiteiten worden voorzien:




voorbereiding op verandering;
bijstand aan het team van de FOD Financiën tijdens de ingebruikneming van en overgang naar het nieuwe
systeem;
follow-up na de implementatie en bijstand voor het management, de gebruikers en het technisch/ondersteunend
personeel.

D.8.10.

Project closure meeting

Tijdens deze meeting wordt het project afgesloten nadat de verificatie is gebeurd dat de implementatie en migratie is
afgerond volgens de verwachtingen in het bestek en de nadien besproken fine-tuning in de projectfases.
De vergadering wordt besloten door het ondertekenen van het Proces Verbaal van Voorlopige Oplevering van
projectfase 2.
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PROJECTREALISATIE, IMPLEMENTATIETRAJECT EN DELIVERABLES
Inleiding

Dit hoofdstuk bevat een beschrijving de diverse fasen van het project en de deliverables ter
ondersteuning van het implementatietraject van de LIMS-oplossing. Na de projectfasen worden
een onderhoudscontract en diensten op afroep voor.

D.9.1.

Fasering

Het laboratorium onderscheidt een aantal fasen in het projectrealisatie- en implementatietraject.
Deze fasen worden hierna beschreven.

Voorbereidende fase
Na de gunning van de aanbesteding worden in deze fase de documenten Kick-off meeting
georganiseerd. De hierna genoemde documenten worden in de voorbereiden fase, binnen 2
maand na gunning van de aanbesteding, in zijn eerste versie ter goedkeuring voorgelegd aan de
stuurgroep: Plan van Aanpak (PID) met een detailplanning , Service Level Agreement (SLA),
Dossier Afspraken en Procedures (DAP), Document Financiële Afspraken (DFA) en het Governance
document.

Projectfase 1 (Implementatie van de LIMS-oplossing deel 1)
De projectfase 1 wordt gedefinieerd als de periode tussen het afronden van de voorbereidende
fase en het bereiken van het stadium waarin alle voorzieningen zijn getroffen en
geïmplementeerd zodat een stabiele situatie is bereikt bij het Laboratorium, zodat het
laboratorium gedurende de 2e Projectfase de Praktijkdeskundigen/ICT deskundigen de nodige
kennis opgedaan hebben om verder via co-sourcing het resterende deel van het LIMS samen met
de opdrachtnemer te implementeren.
De Projectfase fase 1 behelst (niet limitatief):
• Installatie en configuratie van de LIMS oplossing in ontwikkeling/test-acceptatie/produktie op de
infrastructuur van de FOD Financiën, inclusief backup, monitoring.

•

•
•
•
•
•
•
•
•

De Douane heeft 4 workflows (beschreven in use cases) gedefinieerd. Deze dienen in deze
fase geïmplementeerd te worden. Deze use cases zijn in bijlage 9 Workflows Douane
Laboratorium van het bestek opgenomen.
Ontwerp en Implementatie van de 4 use cases tot in productie, inclusief testen (zie bijlage
9).
Koppeling analyseapparaten en eventuele applicaties.
Opleiding van de Praktijkdeskundigen en de ICT-deskundigen
Ontwikkeling en operationeel maken van de webportaal
Alle activiteiten rond projectorganisatie- en management
Deliverables
Backup-restore politiek, monitoring
Voorziene testen en voorlopige oplevering fase 1

Projectfase 2 (Implementatie van de LIMS-oplossing deel 2)
De projectfase wordt gedefinieerd als de periode tussen het afronden van de fase 1 en volledig in
productie nemen van de LIMS-oplossing.
Doel is dat gedurende de 2e Projectfase de Praktijkdeskundigen/ICT deskundigen via co-sourcing
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het resterende deel van het LIMS samen met de aannemer implementeren.
De Projectfase fase 2 behelst (niet limitatief):

De volledige duur van het project is 1 jaar.

Voor fase 2 wordt de periode op 6 maand geschat.

Gebaseerd op het principe van 2 dagen co-sourcing per week m.a.w. de assistentie door de
opdrachtnemer in alle activiteiten die noodzakelijk zijn om tot een definitieve
implementatie van de LIMS-oplossing te komen.

Het behelst de implementatie van alle eisen die in dit bestek opgenomen zijn.

Verder betreft het ook alle activiteiten inzake projectbeheer, testing, verder aanpassing
oplevering deliverables, en alle andere activiteiten die er moeten voor zorgen dat het labo
voor zijn operationele werking kan overschakelen op de nieuwe LIMS oplossing.

Ten einde deze fase in goede banen te leiden zal via een nauwgezette samenwerking met
het labo en ICT op basis van een detailplanning met de te behalen objectieven gewerkt
worden. De prestaties worden bijgehouden op gedetailleerde timesheets met een duidelijke
omschrijving van de prestaties en duur. De timesheets zullen telkens ondertekend worden
door een vertegenwoordiger van het labo of ICT.


Op het einde van deze fase volgt de voorlopige oplevering en start de productiefase met de
garantieperiode.

Garantieperiode en Onderhoudsfase
Na de voorlopige oplevering op het einde van projectfase 2 start de garantieperiode van 1 jaar. De
diensten van preventief – en correctief onderhoud zoals gedefinieerd in de paragrafen D13.1.4 en
Par D13.1.5 zullen tijdens de garantieperiode inbegrepen zijn.
Verwacht wordt dat tijdens de garantieperiode (begin van de productiefase) er door het
dagdagelijks gebruik van de nieuwe toepassing nog kleine aanpassingen of extra functionaliteiten
via Change Request (CR) door te voeren zijn. Om dit op te vangen worden 240 kredietpunten voor
diensten van adaptief onderhoud voorzien tijdens de garantieperiode.
De onderhoudsfase start na de garantieperiode.

Implementatie in de organisatie
De Implementatie van de LIMS-oplossing in de organisatie van de Douane is de verantwoordelijkheid
van de Douane. Dit is inclusief eventuele proces- en procedure aanpassingen. Het opleiden en
ondersteunen van Laboratoriummedewerkers en de Douaniers (webportaal) is de
verantwoordelijkheid van de Opdrachtnemer.

D.9.2.

Plan van aanpak (PID)°

Opdrachtnemer levert als onderdeel van de Inschrijving een Plan van Aanpak (PID) op voor de trajecten en
fasen zoals hiervoor beschreven en neemt hierbij de gestelde eis in dit hoofdstuk in acht. Het Plan van Aanpak
of PID bevat minimaal een uitwerking van de volgende onderwerpen:

de projectorganisatie, waarin de projectstructuur, de taken, de omvang, de rollen en ervaring en
verantwoordelijkheden en de bevoegdheden zijn benoemd. Daarbij moeten minimaal alle beschreven
activiteiten uit de projectfasering worden benoemd. Geef hierbij ook de relatie aan met de taken en
verantwoordelijkheden die volgens u bij het laboratorium/de Douane horen

de beheers-mechanismen om de projectmanager in staat te stellen het project te sturen;

de overlegstructuren en procedures voor besluitvorming, decharge en escalatie, waarbij u
o.a. ingaat op hoe de verantwoordelijken van het laboratorium/de Douane op het juiste
moment betrokken en geïnformeerd;

rapportagestructuur;

de mijlpalenplanning (incl. fall-back scenario’s) gebaseerd op de
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implementatiestrategie van het laboratorium/de Douane, waarbij u aangeeft welke
doorlooptijd u gaat realiseren;
per Release en Increment een nadere invulling met daarin de planning van
(tussen)resultaten en de daarmee samenhangende acceptatiecriteria;
een resourceplan, waarin zowel kwalitatief als kwantitatief een inschatting is gemaakt van
de benodigde resources van zowel de eigen organisatie als van de organisatie van het
laboratorium/de Douane;
het mastertestplan Opdrachtnemer waarbij het laboratorium/de Douane in ieder geval wil
kunnen vaststellen of de LIMS-oplossing voldoet aan de gevraagde functionaliteit,
koppelvlakken, beveiliging en overige niet-functionele eisen en de door Opdrachtnemer
vastgestelde en voor de Algemene Administratie van de Douane & Accijnzen benodigde
acceptatiecriteria (deze moeten de FOD Financiën overtuigen dat de LIMS-oplossing
voldoet);
een kwaliteitsplan;
Personeel dat door de Opdrachtnemer wordt ingezet op het LIMS-project (o.a. kennis, kunde
en ervaring op basis van CV’s, deze zullen bij de offerte gevoegd worden op basis van
te template in bijlage 6);
de wijze van ondersteuning bij Installatie en Bevindingen in de omgevingen van het
laboratorium/de Douane;
de wijze van invulling van de gevraagde ondersteuning bij het implementatietraject ten
aanzien van Opleidingen;
risico’s en maatregelen om deze te mitigeren;
randvoorwaarden t.a.v. projectrealisatie en implementatie.

EIS 171

Opdrachtnemer stelt een concept Plan van Aanpak (PID) op
waarin minimaal de onderwerpen worden beschreven zoals
hiervoor aangegeven én dat voldoet aan de eis beschreven in dit
hoofdstuk D.9.

EIS 172

In de voorbereidende fase wordt het concept Plan van Aanpak door
Opdrachtnemer in samenspraak met het laboratorium/de douane binnen 2
maand verder uitgewerkt en dient als startpunt voor de Projectfase 1.

EIS 173

Opdrachtnemer verplicht zich om tijdens de voorbereidende fase,
binnen 2 maand, in samenspraak met het laboratorium/de
Douane de volgende documenten volledig te maken: DAP, SLA,
Governance- document en DFA.
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D.10. WERKWIJZE INZAKE LIMS-PROJECT
D.10.1.

Participatie Laboratorium/ Douane

De realisatie van de LIMS-oplossing raakt alle procesketens in het labo en de koppeling van analyseapparaten. Sturen op samenhang is dan ook vereist. Het laboratorium/de Douane zal in het kader
van het project LIMS hieraan dan ook invulling geven door de (toekomstige) LIMS beheerders aan dit
project te koppelen. Zodra de Opdrachtnemer hun Incrementen en Release of Werkpakketten (WBS)
aan het laboratorium/de Douane in de ontwikkelomgeving heeft afgeleverd starten de testen.
De Opdrachtnemer ondersteunt het laboratorium en ICT bij Installatie/configuratie van de LIMS-oplossing in elke
omgeving alsook bij de uitvoering van testen wanneer de LIMS-oplossing niet functioneert zoals in de testcase
beschreven.
EIS 174

D.10.2.

Opdrachtnemer verleent ondersteuning bij het implementeren
van Incrementen, Releases, Werkpakketten (WBS) in de
omgevingen van de LIMS-oplossing als ook bij de uitvoering van
testen in een bepaalde omgeving als de LIMS-oplossing niet
functioneert zoals beschreven in de testcase.

Verplichting Opdrachtnemer

Voor het ontwerpen, realiseren en testen van de eisen en wensen beschreven in dit document, heeft
Opdrachtnemer eigen omgevingen ingericht.
EIS 175

Opdrachtnemer richt minimaal een eigen ontwikkel- en een
eigen Testomgeving in.

Van de Opdrachtnemer wordt verwacht dat deze eigen testcases definieert om de juiste werking
van een Release en/of Increment te kunnen testen. De testcases dienen voldoende dekkend te
zijn om de juiste werking van de Release en/of Increment aan te kunnen tonen. De
Opdrachtnemer voert, alvorens een Release( WBS) en/of Increment aan te leveren aan het
laboratorium/de Douane, een eigen Test uit, gebruikmakend van deze dekkende testset. Indien
fouten geconstateerd worden dient de Release en/of Increment te worden aangepast en moet de
Opdrachtnemer het relevante deel van zijn Test herhalen om de juiste werking aan te tonen. De
Opdrachtnemer houdt een verslag bij van de Test van een Release en/of Increment, en levert
deze op aan het laboratorium/de Douane tezamen met de op te leveren Release en/of Increment.
EIS 176

De Opdrachtnemer richt een testproces in zoals hierboven
beschreven.

Wanneer een Increment of Release gereed is – voldoet aan de acceptatiecriteria van het testen –
wordt deze aan het laboratorium/de Douane opgeleverd waarna als eerste stap de Installatie
plaats vindt in de ontwikkelomgeving van het laboratorium/de Douane.
Elke keer als de Opdrachtnemer conform de afgesproken increment- en releaseplanning vanuit de
eigen ontwikkel/test-omgeving een onderdeel wil voortbrengen naar de omgeving van het
laboratorium/de Douane, worden achtereenvolgens één of meerdere omgevingen van het
laboratorium/de Douane doorlopen. In feite betekent dit dat gerealiseerde onderdelen van de LIMSoplossing wel (delen van) het traject doorlopen, maar nog niet geactiveerd worden in de
productieomgeving.
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EIS 177

De Opdrachtnemer dient alvorens een
Increment/Release/Werkpakketten (WBS) op te leveren aan het
laboratorium/de Douane deze Release/Increment/WBS zelf getest
te hebben conform afspraken in het Master Testplan. De
Opdrachtnemer deelt de testresultaten met het laboratorium/de
Douane.

EIS 178

De Opdrachtnemer levert een Increment/Release/WBS aan
conform de eisen beschreven in dit document.

D.10.3.

Specificaties

Inzet Personeel Opdrachtnemer

Het laboratorium/de Douane heeft ten aanzien van het in te zetten Personeel, zowel in het project
als in de ondersteuning van het implementatietraject een aantal eisen en wensen.
EIS 179

D.10.4.

De Opdrachtnemer stuurt als bijlage bij het Plan van aanpak (PID)
de lijst van het Personeel dat door de Opdrachtnemer wordt
ingezet op het LIMS-project. (zie CV’s bijlage 6 verplicht bij
offerte te voegen)
Na gunning dient de Opdrachtgever van al het Personeel een
ondertekend vertrouwelijkheidsclausule te kunnen voorleggen.

Beschikbaarheid laboratorium/Douane - personeel en ICT

Voor de ondersteuning van de Opdrachtnemer tijdens zijn diverse fasen zal het laboratorium
(praktijk)deskundigen en ICT-deskundigen ter beschikbaar stellen. Deze(praktijk)deskundigen
kennen de beoogde objectieven en het laboratoriumproces van het laboratorium/de Douane.
Bij mogelijk gebrek aan kennis vallen ze terug op de achterban. Daarnaast kan de
Opdrachtnemer een beroep doen op andere expertise van het laboratorium/de Douane onder
de voorwaarde dat de gevraagde expertise verband houdt met de LIMS-oplossing.
EIS 180

Voor de inzet van het laboratorium/de Douane
medewerkers en ICT-deskundigen geeft de Opdrachtnemer
in het Plan van Aanpak (PID) aan:
-

Aan welke rol/expertise behoefte is.
In welke periode de rol/expertise geëist is
Voor hoeveel uur per week de rol/expertise geëist is.
Op welke (Laboratorium/Douane) locaties en ICTlocaties afstemming plaats vindt
Welke hulpmiddelen per rol/expertise door
Opdrachtnemer beschikbaar worden gesteld waarmee
(deels) invulling kan wordt geven aan de rol/expertise
Welke hulpmiddelen per rol/expertise door
Opdrachtnemer verwacht worden van het
laboratorium/de Douane en ICT waarmee (deels)
invulling kan worden geven aan de rol/expertise.
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D.10.5.

Implementatie

D.10.5.1.

Strategie

Specificaties

Het Laboratorium gaat in twee fasen naar productie. Wanneer de eerste fase in productie is, wordt
er schaduw gedraaid met het huidige LIMS-systeem. Schaduwdraaien is noodzakelijk i.v.m. het
voldoen aan het kwaliteitssysteem.
Wanneer de tweede fase in productie is, het geheel is in productie, wordt voor een periode van maximaal 6
maanden als geheel geschaduwdraaid. Als schaduwdraaien succesvol is, wordt overgestapt op het gebruiken van
de LIMS-oplossing en wordt het huidige LIMS-systeem uitgefaseerd.
Migratie van data van het huidige LIMS-systeem naar de LIMS-oplossing is niet nodig. Het is
wenselijk om het huidige LIMS-systeem raadpleegbaar te houden als een soort Archief LIMS.

D.10.5.2.

Conversie – datamigratie

Monstergegevens van monsters in het geautomatiseerd monsteropslagsysteem zijn momenteel
niet geregistreerd in de LIMS-oplossing. Deze monsteropslaggegevens moeten gemigreerd
worden naar de nieuwe LIMS-oplossing zodat het beheer van de monsters – in het
geautomatiseerd opslagsysteem – vanuit de nieuwe LIMS- oplossing kan plaatsvinden.
EIS 181

Bij in productie name van de nieuwe LIMS-oplossing worden de
monsteropslaggegevens uit het geautomatiseerd opslagsysteem
gemigreerd naar de nieuwe LIMS-oplossing.

EIS 182

De volledigheid van een migratie én de juistheid van de
uitgevoerde manipulaties moeten aantoonbaar en traceerbaar
zijn (Audit trail).

D.11. OPLEIDING
D.11.1.

Opleiding projectfase

De (praktijk)deskundigen en andere direct betrokken medewerkers uit het laboratorium/ Douane
en ICT moeten voldoende kennis en kunde hebben om de Opdrachtnemer te ondersteunen in de
ontwerpfase en de opgeleverde deliverables van de Opdrachtnemer juist te kunnen interpreteren
en beoordelen. Hiervoor is het noodzakelijk dat deze personen bij de start van het project opgeleid
worden. De te volgende Opleiding(en) met als doel het beschreven Resultaat, worden door de
Opdrachtnemer bepaald.
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Doelgroep

Aantal
medewerk
ers

Aantal
Groepen

(Praktijk)des
kundigen

Max.3

1 NL

Functioneel- en
technisch
beheerders (ITdeskundigen)

Max. 4

2
(1 NL+1 FR)

Specificaties

Resultaat

De doelgroep kan na de
Opleiding de Opdrachtnemer
ondersteunen bij het vertalen
van het proces op het
Laboratorium naar de
configuratie in de LIMS-oplossing
begrijpen en reviewen (juist
interpreteren en beoordelen van
deliverables).
Kennen de LIMS-oplossing op
basis van hun technische rol

De Opdrachtnemer leidt de hiervoor beschreven doelgroep bij de start van het project op.

D.11.2.

Gevraagde Opleiding per doelgroep
Voor de inproduktiename LIMS na fase 2

Doelgroep

Aantal
medewerkers

Aantal
Groepen

Resultaat

Trainers (minimum 1
maand voor de go live)
Voorstel in offerte #
dagen en inhoud

Max. 5

1 NL

De doelgroep kan na de Opleiding
zelfstandig de medewerkers van het
Laboratorium – voor hun rol – opleiden
voor gebruik van de LIMS- oplossing.
De doelgroep wordt hierbij gecoacht in:
Gedetailleerde kennis van
gerealiseerde LIMS-oplossing.
In staat zijn kennis over te dragen
aan verschillende doelgroepen
LIMS-oplossing.

Ontwikkelaars
(na cases)

Max. 2

1 NL

Ontwikkelaars moeten na de Opleiding:
bedrijfsregels kunnen maken,
wijzigen en verwijderen (lees
configuratie)
interface-aanpassingen kunnen
uitvoeren
schermen kunnen maken,
wijzigen en verwijderen
rapporten kunnen maken, wijzigen
en
verwijderen
toestelkoppelingen realiseren
gebruikers kunnen beheren
(accounts en profielen)
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Webportaal gebruikers

Max
150

4
(2NL en
2FR)

Specificaties

Gebruik van de webportaal, georganiseerd
in groepen wordt gegeven in door de
Douane ter beschikking gestelde aula’s in
Brussel

Het laboratorium en ICT trainen hun personeel via het train-de-trainer principe. De trainers moeten
voldoende geëquipeerd zijn om de trainingen aan verschillende doelgroepen (o.a. afdelingshoofden,
laboranten, ondersteunend Personeel, managers) van het Laboratorium te geven. Verder dienen een
aantal medewerkers opgeleid te worden voor de rol van functioneel-, en technisch beheerder en als
ontwikkelaar.
Om invulling te kunnen geven aan het train-de-trainer principe is het noodzakelijk dat de trainers de
beschikking hebben over opleidingsmateriaal dat elektronisch beschikbaar is en beschikbaar gesteld
mag worden aan de op te leiden en opgeleide medewerkers.
Opleidingen moeten in het Nederlands en in het Frans worden georganiseerd voor de personeelsleden
van de FOD Financiën.
De offerte moet op uitdrukkelijke wijze de praktische modaliteiten van de opleidingen
preciseren:
- een beschrijving van de inhoud van de opleiding en een exemplaar van de inhoudsopgave van de
cursusnota’s in het Nederlands, het Frans.
- een beschrijving van de inhoud van het cursusmateriaal dat aan elke deelnemer wordt aangeboden
(cursusnota’s, referentiehandleiding, cd, oplossingen, …); de cursusnota’s moeten bij voorkeur in de taal
van de deelnemer zijn opgesteld - een planning (aantal lesdagen, duur van de lesdagen, lesroosters,
locatie)
Indien de opleidingen doorgaan in de lokalen van de opdrachtnemer zijn in de prijs van de opleidingen
alle dranken tijdens de pauzes en de hele duur van de opleidingssessie inbegrepen, evenals de
middagmaaltijd voor elke deelnemer.
*EIS 183

De Opdrachtnemer verzorgt de Opleidingen zoals hiervoor
beschreven.

EIS 184

De Opdrachtnemer levert – in elektronische vorm –
opleidingsmateriaal dat door trainers beschikbaar gesteld kan
worden aan op te leiden medewerkers en opgeleide
medewerkers.
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Specificaties

D.12. LICENTIES
De offerte van de inschrijver dient alle licenties of subscriptions te bevatten die nodig zijn voor de goede
werking van zijn oplossing. Ze zullen in detail worden beschreven: licentie-eenheid, de initiële
eenheidsprijs en het jaarlijkse onderhoud.
Indien de FOD Financiën voor sommige voorgestelde producten al over licenties zou beschikken, vraagt
de FOD Financiën slechts uitbreiding van de bestaande licenties/subscriptions en het onderhoud tijdens
de duur van de opdracht. De windows server en client licenties dienen niet voorgesteld te worden deze
zullen door de FOD Financiën op hun bestaand Enterprise Agreement met Microsoft besteld worden.
De databank licenties dienen voorgesteld te worden, de FOD Financiën behoudt zich het recht voor die
eventueel op bestaande raamcontracten te bestellen.
Het is de verantwoordelijkheid van de inschrijver om een configuratie voor te stellen waarbij de FOD
Financiën compliant is op het vlak van licensing en de nodige support erop krijgt. Indien er op het vlak
van licenties tekortkomingen zijn door een foute inschatting van de opdrachtnemer, dan staat deze in
voor de kosten van de regularisatie en eventuele boetes.
Indien een ander federaal contract beschikbaar is waarbij de prijzen voor eenzelfde softwaretitel
(aankoop/subscriptie/onderhoud) voordeliger zijn dan deze aangeboden door de opdrachtnemer, dan
kan de opdrachtnemer deze producten aanbieden aan dezelfde prijs, of dan laat hij deze producten
bestellen door de opdrachtnemer bij de goedkoopste leverancier.

D.13. ONDERHOUDSCONTRACT EN BIJHORENDE DIENSTEN
D.13.1.1.

Algemeen

Dit hoofdstuk is bedoeld om het onderhoud te verzekeren van de producten van de huidige opdracht.
Het vormt de voortzetting na de garantieperiode die software vergezelt. Het gaat dus om een uitbreiding
van de services die door de fabrikanten en/of leveranciers worden aangeboden. Er moet voor de FOD
Financiën een onderhoudsformule uit resulteren die is aangepast aan haar specifieke behoeften en die
de beschikbaarheid en de werking van de LIMS-oplossing integraal garandeert. Tevens zijn een aantal
diensten op afroep opgenomen voor assistentie bij operationele problemen en kleine aanpassingen.

D.13.1.2.

Beschrijving van het onderhoud

Het onderhoud dat van toepassing is op de LIMS-toepassing, die wordt verondersteld zonder
onderbrekingen te functioneren, omvat de volgende prestaties:
 Behoud Licenties
 Preventief onderhoud
 Correctief onderhoud
 Adaptief onderhoud
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D.13.1.3.

Specificaties

Behoud Licenties

Met dit behoud bedoelen we het jaarlijks vernieuwen van de licenties (indien nodig).
Een stand-by vergoeding voor kennis transfer, kennis up-to-date houden en gegarandeerde
responstijden.
Het recht op upgrades naar nieuwere versies voor de LIMS-oplossing, patches, hotfixes moeten
inbegrepen zijn in de jaarlijkse onderhoudsprijs.
De inschrijver zal een gedetailleerde uitleg voorleggen van de manier waarop de upgrades zullen
gebeuren wanneer het product geïntegreerd en gepersonaliseerd zal zijn om aan de gestelde behoeften
te voldoen.
De inschrijver zal een voorstel tot upgrade moeten doen bij elke evolutie van het systeem, maar de
administratie behoudt zich het recht voor om deze upgrade te aanvaarden of te weigeren.
Upgrades omvatten de ‘minor changes’, bv. de overgang van een release versie 3.1 naar 3.2, en de
‘major changes’, bv. de overgang van een release versie 5 naar versie 7.
Het onderhoud omvat tevens de veranderingen onder commerciële naam (“marketing”) van het product
en het bijvoegen van niet door de FOD Financiën gevraagde en/of gebruikte functies.
De inschrijver zal een beschrijving voorleggen van de implementatie van de software-upgrades voor het
voorgestelde systeem, rekening houdend met de beperkingen van de applicatie of van de planning.

D.13.1.4.

Preventief onderhoud minimum 2 x per jaar

Dit dekt:
Bij preventief onderhoud – ook wel proactief onderhoud genoemd – wordt er een periodieke inspectie
en beoordeling van het systeem uitgevoerd om eventuele toekomstige problemen op te lossen of
de onderhoudbaarheid te verhogen.
Eventuele periodieke afstellingen en instellingen van de LIMS-oplossing, en het uitvoeren van de
noodzakelijke aanpassingen dienen te gebeuren opdat alle componenten, die onder de
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer vallen, van de toepassing optimaal blijven draaien.
Het preventief onderhoud zal geschieden binnen de afgesproken uren, dit om hinder zoveel mogelijk te
voorkomen en de optimale werking van de uitrustingen te verzekeren;
De modaliteiten en de procedures voor een interventie van preventief onderhoud worden gepreciseerd
in het onderhoudscontract.
Het preventief onderhoud, waarvan de maximale interventieduur en de frequentie in de offerte moeten
worden vermeld, zal plaatsvinden tijdens de normale werkuren van de FOD Financiën (08u00 – 17u00)
op alle dagen, behalve in de weekends en op feestdagen, volgens een overeen te komen planning die
het normale gebruik van de systemen zo min mogelijk verstoort.
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Specificaties

Het preventief onderhoud omvat tevens de automatische update van de LIMS-oplossing naar aanleiding
van ‘bugs’.

D.13.1.5.

Correctief onderhoud (onderhoud van de exploitatie)

Dit dekt:
Het opnieuw in gebruik stellen van de LIMS-oplossing in dezelfde staat van functionering als voor de
panne volgens een vooraf bepaalde procedure die die voldoet aan de in Par D.14.3 gedefinieerde
Service levels betreffende de incidenten afhandeling, correctieve en reactieve interventies.
Dit omvat o.a. het aan de FOD Financiën ter beschikking stellen van correctieve “patches” en
van de nodige assistentie voor de installatie van die patches.
De inschrijver zal in zijn offerte uitleggen welke oplossing hij aan de FOD Financiën wil voorstellen in
het geval van softwareproblemen die de werking blokkeren, meer bepaald inzake de diagnose van het
probleem en inzake interventie- en hersteltermijnen (inbreng van alternatieve oplossingen, werking
onder minder dan optimale omstandigheden, ...).
De inschrijver is, zonder enige bijkomende vergoeding, gebonden tot het verzekeren van
noodherstellingen, alle verplaatsingskosten personeel inbegrepen indien niet oplosbaar per VPN.. Dit
omvat alle activiteiten inzake diagnose en herstelling van fouten of defecten van de software waarvoor
hij verantwoordelijk is en verbindingen tussen de onderdelen.
Elke aangevatte interventie moet zonder onderbreking worden voortgezet tot het systeem weer in orde
is gebracht.
Deze gegevens worden door beide partijen geregistreerd volgens een procedure die zal worden
uitgewerkt zodra het systeem is geïmplementeerd en dit voor de voorlopige oplevering.
Als de inschrijver het noodzakelijk acht dat nog andere inlichtingen worden verstrekt tijdens deze
telefonische oproep, dient hij dit duidelijk te vermelden in zijn offerte.
Voor elke interventie zal de hersteldienst een interventierapport opstellen.

D.13.1.6.

Adaptief Onderhoud - Kleine interventies voor aanpassingen

Dit onderhoud bestaat uit interventies/kleine aanpassingen op afroep op basis van een uurtarief. Al dan
niet voor het oplossen van operationele problemen die niet vallen onder het correctief
onderhoudscontract en die assistentie vragen aan de interne teams van de FOD Financiën.
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Specificaties

D.14. SLA EN HELPDESK
D.14.1.

Inleiding

De administratie wenst Service Level Agreement’s (SLA’s) aan te gaan voor de volledige opdracht.
Er wordt groot belang gehecht aan de door de FOD Financiën gevraagde SLA’s en de door de inschrijver
bijkomend voorgestelde SLA’s.
Vanaf het begin van de garantieperiode (na voorlopige oplevering projectfase 2 implementatie) tot het
verstrijken van de exploitatieperiode, verbindt de aannemer zich ertoe de door de SLA’s vastgestelde
dienstverleningsniveaus te respecteren.
In zijn offerte zal de opdrachtnemer de gevraagde dienstverleningsniveaus en resultaatsverbintenissen
voorstellen met bijhorende boetes zoals gevraagd in deze SLA paragrafen.
Eventuele boetes kunnen opgelegd worden aan de opdrachtnemer indien de FOD Financiën constateert
dat de dienstverleningsniveaus en de resultaatsverbintenissen niet gerespecteerd worden.
De inhoud van de individuele gevraagde SLA ’s zijn beschreven in onderstaande paragrafen.
Deze individuele gedefinieerde SLA’s, aangevuld met de eventueel bijkomende door de inschrijver
voorgestelde SLA’s, zullen samen resulteren in de voor te stellen SLA.
Tevens dient de inschrijver een eerste versie van een concept “Dossier Afspraken en Procedures
(DAP)” in de offerte ter evaluatie aan te bieden.

D.14.2.

Principe uitwerking globale SLA en DAP in het kader van deze
opdracht

In bijlage 10 aan dit bestek is de huidige SLA template van de FOD Financiën opgenomen die als
vertrekpunt dient. Dit is een algemene template voor de SLA’s van de FOD Financiën en dient aldus te
worden aangepast in functie van het specifieke karakter van het bestek. Het bevat de
standaardelementen van een SLA die de inschrijver moet voorstellen en dient als aanvulling bij de door
de FOD Financiën gedefinieerde specifieke vereisten. Dit moet de inschrijver toelaten om zo tot een
eerste versie van een SLA te komen.
Deze eerste versie van deze SLA dient verplicht bij de offerte gevoegd te worden.
Het staat de inschrijver vrij de SLA in zijn eigen formaat voor te stellen op voorwaarde dat de in het SLA
raamwerk van de FOD Financiën opgenomen punten, behandeld worden en waar zonodig bijkomende
punten aangevuld worden door de inschrijver. Zoals reeds aangehaald, staat het de inschrijver vrij om
bijkomende individuele gedefinieerde SLA’s voor te stellen.
Verdere details over de inhoud van de SLA’s die in de template dienen opgenomen te worden, worden
behandeld in onderstaande paragrafen.
Na de notificatie van de gunning van de opdracht, zal de stuurgroep in samenspraak met de aannemer,
de modaliteiten (termijnen, verdere uitwerking detailinhoud, …) bepalen van de definitief op te leveren
SLA..
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Dossier Afspraken en Procedures (DAP)” – inhoud
Aanvullend op een SLA, dient de inschrijver verplicht een eerste ontwerp van een “Dossier Afspraken
en Procedures (DAP)” op te stellen en voor te stellen.
In dit document staan de afspraken met betrekking tot de manier van samenwerking tussen de
aanbestedende overheid en de opdrachtnemer.
Doel van dit document is om het SLA document overzichtelijk te houden en alle zaken die te maken
hebben met afspraken en details op te nemen in een apart DAP document. Bijkomend voordeel is dat
het DAP snel aangepast kan worden en dat er geen aanpassingen (herondertekening, …) aan het
originele SLA document nodig zijn.
Hieronder is een niet limitatieve lijst van items die opgenomen kunnen worden in een DAP:
 Afspraken rond het beheer van het DAP document (geldigheidsduur, wijzigingsprocedures
DAP, incidentele afwijkingen DAP,….);
 Afspraken rond processen en procedures (templates, beheerprocessen, beheerstaken, per
beheerproces een detailbeschrijving met de flowcharts, interfaces, afspraken,…);
 Communicatielijnen (meldingen van incidenten, escalatieprocedures, klachten,
contactinformatie betrokken personen …);
 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (RACI, overlegstructuren, samenstelling
verschillende bevoegde instanties..);
 Voorbeelden van rapportage (hoe zal de rapportering per beheerproces er uitzien, wat is de
frequentie en de vorm van de SLA rapportering, eventueel voorbeeldrapport,…).
Er wordt geen financiële informatie opgenomen in het DAP.
Aan de inschrijver wordt er geen formele template opgelegd inzake vorm van deze eerste versie van
het DAP.
Inzake processen en procedures is de standaard binnen de FOD Financiën momenteel ITIL© V3-2011
Specifiek wordt gevraagd dat in het voor te stellen DAP een eerste versie van de voornaamste ITIL
processen en bijbehorende procedures behandeld en beschreven worden die relevant zijn voor deze
opdracht.
Per proces dienen in de DAP minimaal volgende punten behandeld te worden:


Definitie



Doel



Afspraken



Procedures

Ter info worden hieronder de diverse ITIL processen opgesomd,
o ITIL Service Delivery Set (Tactisch beheer)
 Service level management;
 Availability management;
 Capacity management;
 IT service continuity management;
o

Service Support Set (Operationeel beheer)
 Incident management;
 Problem management;
 Change management;
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Specificaties

Release management;
Configuration management;
Opmerking: ook de servicedesk valt hieronder

Deze eerste versie van het DAP dient verplicht bij de offerte gevoegd te worden.

Praktische opmerking: om dubbel werk te vermijden mag een punt ofwel in de SLA ofwel in het DAP
opgenomen worden met een duidelijke referentie naar de desbetreffende paragraaf.
Bv. processen en procedures in de SLA mogen verwijzen naar uitgewerkte procedures in het DAP.
Bij de voorlopige oplevering dienen de volledig, wederzijds uitgewerkte SLA, het DAP (Dossier
Afspraken en Procedures) beschikbaar te zijn voor ondertekening. Tevens moeten de processen en
bijhorende procedures op punt staan en operationeel zijn. Tezelfdertijd dienen de SLA metingen,
rapporteringen en reviews operationeel te zijn.
De inschrijver zal de nodige resources voorzien in zijn offerte om de definitieve SLA en DAP te
implementeren, te exploiteren en bij te werken gedurende de volledige duurtijd van deze opdracht.

D.14.3.

Service levels betreffende de incidenten afhandeling, correctieve
en reactieve interventies

Deze SLA zal onder meer betrekking hebben op:



de beschikbaarheid van de tweede lijnshelpdesk van de aannemer voor het oplossen van
technische problemen;
de maximale interventietermijn voor herstelling en/of oplossing van defecten of bugs (zie
verderop in deze sectie “prioriteitsniveaus voor correctieve en reactieve acties”).

D.14.3.1.

Helpdesk

De helpdesk moet:

-

Bereikbaar zijn tijdens de diensturen van 8h tot 17h tijdens de weekdagen
Support uitvoeren ‘on remote’ (NL + FR) – VPN connectie zal ter beschikking gesteld
worden door de FOD Financiën.
Traceerbaarheid bieden van alle geboden supports (openstaande en afgesloten calls)
volgens ISO 17025 (historiek, status van call)

De beschikbaarheid van helpdesk en reactiviteit van de aannemer zal zijn:





Verzorgen van technische bijstand op weekdagen tijdens door het labo bepaalde uren tussen
8u00-17u00.
Vanaf het moment dat de aanvragen toegewezen worden aan het support team van de
inschrijver verwacht FOD FIN een formele acceptatie van de aanvraag binnen de
vooropgestelde termijnen (Incident Response Time). Deze termijnen zijn in functie van de
prioriteit van de aanvraag.
Per prioriteitsniveau is ook een maximale oplossingstermijn gedefinieerd (Incident Resolution
time).Het staat de inschrijver vrij een kortere termijn voor te stellen in zijn offerte.
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De FOD Financiën moet ook de mogelijkheid hebben om in interactie te treden met de
producent en leverancier om tickets te kunnen openen bij een vastgestelde storing. Hij moet
ook de voortgang van de behandeling van alle tickets kunnen opvolgen en op de hoogte gesteld
worden bij het afsluiten van deze tickets. De FOD Financiën gebruikt het helpdesktool SNOW,
de firma zal zijn incidentenafhandelingsysteem toelichten.
Hiervoor dient één centraal nummer bereikbaar te zijn 24/7 om de manuele call intake te doen,
daarnaast dient er een escalatieprocedure te zijn om bij incidenten met hoge impact een onduty manager te kunnen inschakelen.
Service Operations bij FOD Financiën heeft zijn eigen on-duty manager die kan gecontacteerd
worden buiten de diensturen.
Naast telefonische contacten is het nodig een webportaal te voorzien voor het aanmelden en
opvolgen van tickets en aanvragen.
De inschrijver legt uit hoe hij de ondersteuning zal leveren.

Incidentenprioriteiten voor correctieve en reactieve interventies
Beschrijving en criteria
Prioriteit 1

Major incident – Grote impact op het arbeidsproces. Service onbeschikbaar
voor alle gebruikers.
Geblokkeerde of niet correct werkende service voor alle gebruikers, sterke daling
van de performantie zorgt ervoor dat de service niet bruikbaar is. Er is geen
bruikbare business workaround beschikbaar.

Prioriteit 2

High Priority – Blokkerend of ernstig incident
Incidenten die een gevoelige impact hebben op een deel van de service. Er is
geen bruikbare business workaround beschikbaar.

Prioriteit 3

Medium Priority – Niet ernstig incident zonder impact op de operationele
functies van de service.
Service werkt functioneel niet zoals de specificaties maar is met minimale
business impact of bruikbare workaround beschikbaar. Alle business incidenten
die niet P1 en P2 zijn en niet single user.

Prioriteit 4

Normal Priority – Minor incident of service request, single business user impact.
Geen business impact or minor functioneel problem. Alle requesten of
klachtentickets van de business.
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Dringendheid/impactmatrix voor beslissingen over de prioriteit van incidenten in geval van twijfel :
Urgency

Low

Average

High

Critical

Low Risk

4

4

3

3

Moderate Risk

4

3

3

2

High Risk

3

3

2

2

Very High Risk

3

2

2

1

Impact

Definities van impact op de business :
o
o
o
o

Very High Risk – Impact op een volledige afdeling of kritieke leveringstijd/service of
grote impact op de business zonder haalbare noodoplossing voor de business
High Risk – Impact op een grote groep gebruikers, of middelmatige impact op de
business zonder haalbare noodoplossing voor de business
Moderate Risk – Impact op een specifieke groep of meerdere gebruikers, of lage
impact op de business
Low Risk – Impact op een enkele gebruiker

Definities van Urgency
o
o
o
o

Critical – Ernstig incident dat als een prioriteit moet behandeld worden, in een situatie
van crisismanagement
High –Zeer dringend incident dat zo snel mogelijk moet behandeld worden
Average – Dringend incident dat snel moet behandeld worden
Low – niet dringend incident
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D.14.3.2.

Specificaties

PI-Incident-Response-Time

Acceptatietermijn van helpdesk tickets volgens prioriteitenniveau (Incident Response Time KPI).
Terugkoppeling Incidenten of Incident-Response-time.
1 eenheid boete = 100€
Vereiste
Definitie

Het doen van een terugkoppeling op basis van een door de Helpdesk aangemeld incident met daarbij:



een (eerste) controle op compleetheid van het aangemelde incident
een (eerste) controle op juistheid doorverwijzing

De meldingen gebeuren op effectieve werkdagen tussen 08:00 en 17:00. Weekends en officiële feestdagen zijn
uitgesloten.
Meetmethode

Via incidentenafhandelingsysteem van de inschrijver

Berekeningsformule

tijdstip melding incident door FODFIN – tijdstip aanvaarden ticket door support groep dienstverlener

Periode
berekening

Trimestrieel

van

Afwijking
eenheid

norm

Te
resultaat

bereiken

15 minuten is 1 eenheid

Prioriteit 1

100 % binnen 30 minuten na incident assigned aan support groep dienstverlener

Prioriteit 2

100 % binnen 30 minuten na incident assigned aan support groep dienstverlener

Prioriteit 3

100 % binnen 30 minuten na incident assigned aan support groep dienstverlener

Prioriteit 4

100% binnen 30 minuten na incident assigned aan support groep dienstverlener

97

Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS)

D.14.3.3.

Specificaties

PI-Incident-Resolution-Time

SLA max. termijn voor herstelling en/of oplossing van defecten (Oplossing van incidenten – Incident
Resolution Time KPI)
1 eenheid boete = 200€
Vereiste
Definitie

Vanaf het moment dat aanvragen (tickets) geassigneerd worden aan het support team van de
dienstverlener , verwacht FOD FIN de volgende oplossingstermijnen (Incident Resolution Time)
volgens de prioriteitniveaus

De hieronder vermelde werkdagen en werkuren zijn effectieve werkdagen en -uren tussen 08:00-17:00 uur (deze
periode telt 8 effectieve werkuren).
Principe:
De tijd voor een prioriteit incident 1 die bijvoorbeeld om 12 uur gemeld wordt, dient ten laatste de volgende effectieve
werkdag om 11 uur opgelost zijn in 80% van de gevallen. De maximale oplossingstermijn is hier 8 effectieve werkuren
in dit geval.
Opmerking:
Aan de aanbieder kan een VPN verbinding ter beschikking gesteld worden om remote support te leveren.

Meetmethode

Via helpdesktool FOD Financiën en incidentenafhandelingsysteem van de dienstverlener

Berekeningsformule

registratie tijdstip “incident resolved”2 in helpdesktool FOD Financiën – tijdstip assigned aan support groep

Periode
berekening
Afwijking
eenheid

van

norm

Trimestrieel

Prioriteit 1 : 4 effectieve werkuren is de norm van afwijking voor 1 eenheid
Prioriteit 2 : 2 effectieve werkdagen is de norm van afwijking voor 1 eenheid
Prioriteit 3 : 3 effectieve werkdagen is de norm van afwijking voor 1 eenheid
Prioriteit 4 : 1 effectieve werkweek is de norm van afwijking voor 1 eenheid

Indien de FOD Financiën vaststelt dat een aangeboden oplossing x in praktijk geen afdoende
oplossing biedt, geldt het tijdstip van de aanbieding van oplossing x niet bij het berekenen van deze
KPI.
2
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Te
resultaat

bereiken

Specificaties

Prioriteitniveau

Oplossingstermijn (Incident Resolution Time)

1

Prioriteit 1: 80% binnen de 8 werkuren opgelost

20% resterende opgelost binnen de 2 werkdagen

2

Prioriteit 2: 80% op 1 werkweek opgelost

20% resterende opgelost binnen de volgende 3 werkdagen

3

Prioriteit 3: 80% op 2 werkweken opgelost

20% resterende opgelost binnen de volgende werkweek

4

Prioriteit 4: 100% op 1 maand opgelost

20% resterende opgelost binnen de volgende 2 werkweken





Terugkoppeling van de incidenten gebeurt :
o
Elke 3 werkuren voor incidenten van prioriteit 1
o
Elke werkdag voor incidenten van prioriteit 2
o
Elke 2 werkdagen voor incidenten van prioriteit 3
Escalatie naar service manager – indien nog niet opgelost - gebeurt :
o
Prioriteit 1: na overschrijding met 4 werkuren
o
Prioriteit 2: na overschrijding met 1 werkdag
o
Prioriteit 3: na overschrijding met 2 werkdagen

D.14.4.

Service levels betreffende de diensten van het door de aannemer
ter beschikking gestelde personeel.

D.14.4.1.

PI-Staff-Timesheet

EIS
Definitie

Aanleveren van de timesheets met de individuele prestaties van het personeel dat werkt op het
project op maandbasis

Meetmethode

Officiële overhandiging van timesheet in 2 exemplaren, getekend door vertegenwoordiger
aannemer en van de FOD Financiën

Berekeningsformule

Datum overhandiging – 1ste werkdag van de maand
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Periode van berekening
Te bereiken resultaat

Specificaties

Trimestrieel
Binnen de 10 werkdagen vanaf 1ste werkdag van de maand, 90% van alle timesheets voor
alle projecten die lopende zijn voor de aannemer. (eenheid van afwijking=10% timesheets
niet op tijd werden binnen gebracht)

1 eenheid boete = 100€
Opmerking : De aannemer zal duidelijk in zijn timesheet de effectieve gepresteerde uren aangeven met
begin- en aanvangstermijn, rekening houdende met de wettelijke voorziene pauzes die niet
meegerekend mogen worden voor de geleverde prestaties. De naam van de persoon (met eventueel
zijn profiel) die de prestaties uitgevoerd heeft, zal vermeld worden evenals een korte omschrijving van
de uitgevoerde prestaties.
Indien gebruik gemaakt wordt van een pool van voorziene prestaties zullen de resterende uit te voeren
prestaties vermeld worden op de timesheet.

D.14.5.

Niet Functionele vereisten SLA’s

D.14.5.1.

SLA beschikbaarheid 98,5%-PI–Availibility

Doelstellingen


Periodes van gepland onderhoud of vooraf met de FOD Financiën overeengekomen
onderbrekingen (wegens updates of nieuwe releases, …) zullen niet meegerekend
worden in de periode van onbeschikbaarheid over de referentieperiode.



Momenteel plant de FOD Financiën 4 onderhoudsweekends per jaar, 1 per kwartaal,
tijdens deze periode kunnen grote werkzaamheden uitgevoerd worden en zijn de egov toepassingen niet beschikbaar voor de burgers



Onbeschikbaarheden die niet te wijten zijn aan de aannemer (na onderzoek en
overleg) worden niet in rekening gebracht.



Er wordt rekening gehouden met de respectievelijke maanden die 30 dagen en 31
dagen tellen, evenals de schrikkeljaren.



De beschikbaarheid wordt gemeten door een periodieke simulatie uit te voeren (bv.
om de 10 minuten) die de functionaliteiten controleert.



3 maanden



Beschikbaarheid uitgedrukt in % over de te meten periode, rekening houdende met
de overeengekomen onderbrekingen (maintenance)

Definitie

Meetmethode
Meetperiode
Berekeningsformule
Te bereiken resultaat

98,50% beschikbaarheid (gemeten over drie maanden)
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Type van
incident
CRITICAL

Specificaties

Boete voor het niet respecteren van de
beschikbaarheid/performantie volgens impact
(98,5% – beschikbaarheid in XX,X%) * € 200
(98,5% – beschikbaarheid in XX,X%) * € 150
(98,5% – beschikbaarheid in XX,X%) * € 100
(Per dag vertraging) : € 75

MAJOR
MEDIUM
MINOR

Opmerking : De inschrijver zal beschrijven hoe hij van zijn kant de redenen van de
onbeschikbaarheid zal bijhouden voor rapporteringsdoeleinden.

D.14.5.2.

Performance– PI-Performance

Het systeem moet beschikbaar zijn zonder aanzienlijke prestatievermindering tijdens de werkuren.
De momenteel voorgestelde PI-Performance wordt hieronder beschreven.
Doelstellingen
Definitie

Meetmethode
Berekeningsformule
Periode van berekening

Te bereiken resultaat



De performantie van de toepassing refereert naar de tijd die verstrijkt tussen het
moment waarop een request ontvangen wordt op de Reverse Proxy en het moment
waarop het antwoord gegeven wordt op deze request via de Reverse Proxy.



OPGELET: De verwerkingstijd bij de Dienstverlener omvat bijgevolg niet :
o

De tijd nodig voor het transport over het Internet

o

De tijd nodig voor de verwerking door het netwerk van de Gebruiker



De gegevens worden gemeten op het niveau van de Reverse Proxy. Berekeningen
gebeuren op basis van dagelijkse logs.



Verhouding tussen het aantal hits met een antwoordtijd kleiner dan Y seconden en
het totaal aantal hits (uitgedrukt in percentage).



De performantie wordt trimestrieel berekend en gerapporteerd. Correctieve acties
worden, indien nodig, opgezet in functie van deze cijfers.



De definitieve evaluatie gebeurt op jaarbasis.
Als indicatie: de tijd die het duurt voordat een gebruiker een webpagina consulteert
mag ligt gemiddeld rond de 3 seconden.

Indien de vooropgestelde LIMS-oplossingen niet voldoende performant werkt zal de opdrachtnemer
samen met het ICT-departement en het labo de nodige aanpassingen uitwerken.
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Specificaties

Deze opdracht kan geenszins worden beschouwd als een verbintenis vanwege de FOD
FINANCIEN, die zich het recht voorbehoudt om de opdracht al dan niet toe te wijzen.
1030 BRUSSEL,

Was getekend,

HANS D’HONDT
Voorzitter van het Directiecomité

102

Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS)

Specificaties

E. BIJLAGEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Offerteformulier
Prijsinventaris
Buitenlandse firma – Vaste inrichting
Hoe het UEA invullen en downloaden
Model voor de referenties
Model voor de cv’s
Artikel 9 en 10 van de codex over het welzijn op het werk
Model voor het stellen van vragen
Use cases
SLA Template
Antwoordformulier “Eisen in verband met functionaliteiten”
Antwoordformulier “Wensen in verband met functionaliteiten”
Lijst met analyseapparaten
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E.1.

Specificaties

BIJLAGE 1: OFFERTEFORMULIER

Federale Overheidsdienst Financiën
Stafdienst Begroting en Beheerscontrole
Afdeling Aankopen
North Galaxy – Toren B4 – bus 961
Koning Albert II-laan 33
1030 BRUSSEL

Bestek: S&L/DA/2019/066
Aankoop en onderhoud van een LIMS systeem
De firma:
(volledige benaming)

met als adres:
(straat)
(postnr. en gemeente)
(land)

ingeschreven bij de Kruispuntbank van de
Ondernemingen onder het nummer:

en waarvoor Mijnheer/Mevrouw3:

(naam)
(functie)

gedomicilieerd op het adres:
(straat)
(postnr. en gemeente)
(land)

3

De niet correcte vermelding schrappen.
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Specificaties

als inschrijver of gevolmachtigde optreedt en hieronder ondertekent, verbindt zich tot de uitvoering,
overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van het bestek van de omschreven diensten tegen
de prijzen vermeld in de prijsinventaris
In de offerte is de vertrouwelijke informatie en/of de informatie die betrekking heeft op technische of
commerciële geheimen duidelijk aangeduid.
Het betalingsorganisme van de aanbestedende overheid zal de verschuldigde sommen betalen door
storting of overschrijving op:
het rekeningnummer:
-

IBAN:

-

BIC:

Alle briefwisseling betreffende de uitvoering van de opdracht moet worden gestuurd naar:
(straat)
(postnr. en gemeente)
(telefoonnummer)
(e-mailadres)

KMO (kleine en middelgrote onderneming):
Wordt uw firma beschouwd als een KMO in de zin van
artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen?4

4

JA / NEEN5

De voorwaarden om als een kmo te worden beschouwd, zijn:
-

jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50
jaaromzet, exclusief belasting over de toegevoegde waarde: 9.000.000 euro
balanstotaal: 4.500.000 euro

Wanneer meer dan een van de hierboven vermelde criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dit
slechts gevolgen wanneer dit zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet. In dat geval zijn de gevolgen van
deze overschrijding van toepassing vanaf het boekjaar volgende op het lopende boekjaar waarin voor de tweede keer meer dan
een criterium overschreden werd of niet meer overschreden werd.
5

Schrappen wat niet past
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Gedaan

Te

(plaats)

Op

Specificaties

(datum)

De inschrijver die vertegenwoordigd wordt door de bevoegde persoon om hem te verbinden:
(naam)
(functie)
(handtekening)

Dit vak is voorbehouden aan de aanbestedende overheid:
GOEDGEKEURD:

PRO MEMORIE: DOCUMENTEN VERPLICHT BIJ DE OFFERTE TE VOEGEN
-

-

-

Het offerteformulier (zie deel B, 2.4).
De prijsinventaris (zie deel B. 2.5).
De statuten en alle andere nuttige documenten die de bevoegdheid van de ondertekenaar(s)
bewijzen, met inbegrip van het document dat de volmacht van de gevolmachtigde(n) vaststelt
(zie deel B, 1.2).
Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (zie deel B, 2.6).
De documenten in verband met de gunningscriteria (zie deel B):
o het Antwoordformulier “Eisen in verband met functionaliteiten” (bijlage 11),
o het antwoordformulier “Wensen in verband met functionaliteiten” (bijlage 12),
o het cv van de personen die door de inschrijver aan de opdracht worden toegewezen
(bijlage 6).
o Referenties van eerdere projecten en opleidingen (bijlage 5)
De beschrijving van de diensten met betrekking tot de technische voorschriften (zie deel D).
Andere documenten die gevraagd worden in de technische voorschriften (zie deel D).
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E.2.

Specificaties

BIJLAGE 2: PRIJSINVENTARIS

BESTEK nr. S&L/DA/2019/066
Openbare procedure voor Laboratory Information Management System (LIMS) 2019
De prijsinventaris moet volledig worden ingevuld.
1. Globale prijs per jaar van alle licentiekosten (inclusief behoud van licenties gedurende 6 jaar)
nodig om de LIMS oplossing (software, webportaal, eventueel databank) te laten draaien in alle
omgevingen (productie, ontwikkeling, acceptatie)6 (Plic).

Excl. BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€/jaar

BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€/jaar

Incl. BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€/jaar

2.

Globale Prijs Implementatie Fase 1 Scope zie bestek par D.9.1 (Pimpl1)

Excl. BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€

BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€

Incl. BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€

3.

Eenheidsprijs per mandag Implementatie Fase 2
a. Vermoedelijk 50 mandagen assistentie onsite en op afroep gespreid over 6 maanden
b. Scope zie bestek par D.9.1 (Pimpl2)

Excl. BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€

BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€

Incl. BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€

6

In een bijlage van offerte voorziet de inschrijver een lijst van alle licenties of subscriptions die nodig zijn voor
de goede werking van zijn oplossing. Ze zullen in detail worden beschreven: licentie-eenheid, de initiële
eenheidsprijs en het jaarlijkse onderhoud.
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4.

Specificaties

Opleiding Praktijkdeskundigen globale prijs. Scope zie D.11 (Pprakt)

Excl. BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€

BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€

Incl. BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€

5.

Opleiding Trainers globale prijs. Scope zie D.11 (Ptrain)

Excl. BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€

BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€

Incl. BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€

6.

Opleiding IT-Deskundigen globale prijs. Scope zie D.11 (Pit)

Excl. BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€

BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€

Incl. BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€

7.

Opleiding Ontwikkelaars globale prijs. Scope zie D.11 (Pprog)

Excl. BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€

BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€

Incl. BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€

108

Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS)

8.

Specificaties

Opleiding Webportaal Eenheidsprijs per sessie. Scope zie D.11
1. Vermoedelijk aantal sessies: 4 (2 NL en 2 FR)
2. Minimum gegarandeerd aantal sessies: 2 (1 NL en 1 FR) (Ppor)

Excl. BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€/sessie

BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€/sessie

Incl. BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€/sessie

9.

Globale jaarlijkse prijs voor Correctief onderhoud (onderhoud voor exploitatie): Pcor zie D.13.1.5

Excl. BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€/jaar

BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€/jaar

Incl. BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€/jaar

10. Globale jaarlijkse prijs Preventief onderhoud (2x per jaar). Zie D.13.1.4 Pprev)

Excl. BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€/jaar

BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€/jaar

Incl. BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€/jaar
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Specificaties

11. Eenheidsprijs per kredietpunt van 15 minuten voor Adaptief onderhoud. Zie D.13.1.6 (Pada)
1. Vermoedelijk aantal 1e jaar operationeel gebruik: 240 kredietpunten per jaar
2. Vermoedelijk aantal de 4 volgende jaren operationeel gebruik: 120 kredietpunten per jaar

Excl. BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€/kredietpunt

BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€/kredietpunt

Incl. BTW

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (letters)

______,____

€/kredietpunt

BELANGRIJK
De voorstelling van de in de offerte vermelde prijzen moet op straffe van nietigverklaring worden
ingedeeld volgens de bovenstaande tabellen. Met prijzen die op een andere plaats worden vermeld,
wordt geen rekening gehouden. In geval van afwijkingen tussen onderhavige inventaris en een
gedetailleerde inventaris van de inschrijver, zullen uitsluitend de prijzen van de inventaris, die in bijlage
van dit bestek worden voorzien, in aanmerking worden genomen.

Gedaan:

Te

op

201.

De inschrijver of gevolmachtigde:
(naam)
(functie)
(handtekening)

GOEDGEKEURD,
(in te vullen door de aanbestedende overheid)
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Specificaties
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E.3.

Specificaties

BIJLAGE 3: BUITENLANDSE FIRMA - VASTE INRICHTING

1. BESCHIKT OVER EEN VASTE INRICHTING IN BELGIE:7


JA - NEE8

Deze vaste inrichting is betrokken bij de levering van goederen of de prestatie van diensten:


JA - NEE9

Btw-nummer van de vaste inrichting: BE……………………………………………
Met het volgende adres:
(volledige naam)
(straat)
(postcode en gemeente)
Als de firma over een vaste inrichting beschikt en deze laatste betrokken is bij de levering van goederen
of de prestatie van diensten, betaalt de betalingsinstelling van de aanbestedende overheid de
verschuldigde bedrag per storting of overschrijving op:
het rekeningnummer van de
vaste inrichting:


IBAN:


BIC:

7

In de zin van artikel 11 van uitvoeringsverordening nr. 282/2011 van de Raad van 15 maart 2011 houdende vaststelling van
maatregelen ter uitvoering van richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de
toegevoegde waarde.
Voor de toepassing van de artikelen 50, 51 en 55 van het Btw-Wetboek beschouwt de administratie dat een belastingplichtige
over een vaste inrichting hier te lande beschikt wanneer de volgende drie voorwaarden samen vervuld zijn:
a) de belastingplichtige heeft hier te lande een directiezetel, een filiaal, een fabriek, een werkplaats, een agentschap, een
magazijn, een kantoor, een laboratorium, een inkoop- of verkoopkantoor, een opslagplaats of enige andere vaste
inrichting, met uitsluiting van de bouwplaatsen;
b) de inrichting in kwestie wordt beheerd door een persoon die bekwaam is om de belastingplichtige te verbinden
tegenover de leveranciers en de klanten;
c) de inrichting bedoeld in a) verricht op geregelde wijze handelingen bedoeld in het Btw-Wetboek: leveringen van
goederen of prestaties van diensten.
Een belastingplichtige die beschikt over een stabiele inrichting in België wordt beschouwd als een belastingplichtige die niet
in België gevestigd is, als deze inrichting niet betrokken is bij de levering van goederen of de prestatie van diensten (artikel 51,
§2, lid 2 van het Btw-Wetboek en 192bis van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het
gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde).
Een vaste inrichting wordt beschouwd als zijnde betrokken bij de levering van goederen of de prestatie van diensten
wanneer deze levering of dienst werd verricht vanuit deze vaste inrichting, met andere woorden als de menselijke en technische
middelen van de inrichting werden aangewend om die levering of dienst te verrichten. Eenvoudige taken ter administratieve
ondersteuning uitgevoerd door de vaste inrichting volstaan niet (artikel 53 van uitvoeringsverordening nr. 282/2011 van de Raad
van 15 maart 2011 houdende vaststelling van maatregelen ter uitvoering van richtlijn 2006/112/EG betreffende het
gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde).
8

Doorhalen wat niet past

9

Doorhalen wat niet past
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2. ALS DE FIRMA NIET BESCHIKT OVER EEN VASTE INRICHTING IN BELGIË OF ZE IS

NIET BETROKKEN BIJ DE LEVERING VAN GOEDEREN OF DE PRESTATIE VAN
DIENSTEN:
Belgisch
btw-nummer
van
BE…………………………………

de

buitenlandse

firma

(rechtstreekse

identificatie):

OF
Belgisch btw-nummer van de aansprakelijke vertegenwoordiger in België (NB: verplicht voor firma's van
buiten de Europese Unie): BE……………………………………………
Met het volgende adres:
(volledige naam)
(straat)
(postcode en gemeente)
Als de firma beschikt over een aansprakelijke vertegenwoordiger in België en deze laatste stelt het
document betreffende de betaling van de btw op, betaalt de betalingsinstelling van de aanbestedende
overheid de verschuldigde bedragen per storting of overschrijving op
het rekeningnummer van de
aansprakelijke vertegenwoordiger:
IBAN:
BIC:
In geval van levering van goederen, worden deze vervoerd vanuit …………………………… (land).
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BIJLAGE 4: HOE HET UEA INVULLEN EN DOWNLOADEN
1. Klik op de volgende link: https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=nl.
2. Kies uw taal.
3. Bij “Wie bent u?” kiest u voor “Ik ben een ondernemer”.
4. Bij “Wat wilt u doen” kiest u voor “Een UEA aanmaken”.
5. Bij “Waar bevindt uw onderneming zich?” kiest u uw land.
6. Klik op “Volgende”.
7. U kan nu beginnen met het invullen van de verEISte velden:
-

Deel II, A: enkel de vragen zoals hieronder voorgesteld en eventueel de subvragen:
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Deel II, B, C en D: volledig.
-

Deel III, A, B en C: volledig.

-

Deel IV, enkel α zoals hieronder voorgesteld:

-

Deel VI: volledig.
5. Wanneer u het document volledig ingevuld hebt, klikt u op
“Overzicht”.
6. Klik op “Downloaden in beide formaten” (XML- en PDF-formaat).
7. Wanneer u uw offerte indient, moet u het ingevulde UEA in XMLen PDF-formaat toevoegen.

Zoals aangegeven in het UEA zelf, moet u per onderneming een UEA toevoegen wanneer u voor deze
opdracht samen met andere ondernemers deelneemt en/of wanneer u een beroep doet op de
draagkracht van andere ondernemingen. In dat geval moeten deze allemaal toegevoegd worden op het
moment dat u uw offerte indient.
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BIJLAGE 5: MODEL VOOR DE REFERENTIES

De inschrijver moet zijn referenties invullen volgens het onderstaande model. Het gebruik van 1
formulier per referentie wordt aangeraden.
Periode van de uitgevoerde diensten

Voorwerp van de uitgevoerde diensten

Organisatie waarvoor de diensten werden uitgevoerd + adresgegevens

Totaalbedrag, btw niet inbegrepen

Contactpersoon van de organisatie waarvoor de diensten werd uitgegeven + contactgegevens

Naam van de onderaannemer(s) (indien van toepassing
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BIJLAGE 6: MODEL VOOR DE CV’S

Voor implementatie/programmatie/configuratie LIMS-systemen
De inschrijver moet de cv’s invullen volgens het onderstaande model. De aanbestedende overheid
behoudt zich het recht voor om cv’s die niet op deze manier werden ingevuld niet in rekening te nemen.
Persoonlijke gegevens
Naam:

Geboortedatum:

Voornaam:

Nationaliteit:

Huidige functie:
Talenkennis
0 = nihil, 1 = zwak, 2 = gemiddeld, 3 = goed, 4 = zeer goed, MT = moedertaal (in te vullen in de tabel)
Lezen

Spreken

Schrijven

Nederlands
Frans
Relevante gevolgde opleidingen in verband met het voorwerp van de opdracht
Universitair/niet-universitair hoger onderwijs (eventueel meerdere malen te herhalen indien nodig):
- Titel: ……………………………………………………………………………………………………
- Diploma behaald op (datum): ……………………………………………………………………….
- Aan de instelling: ……………………………………………………………….…………………….
Professionele opleidingen (eventueel meerdere malen te herhalen indien nodig):
- Titel: ………………………………………………………………………………………….......……
- Getuigschrift behaald op (datum): ………………………………………………………………….
- Aan de instelling: ………………………….……………………………………………………….…
Relevante gegeven opleidingen in verband met het voorwerp van de opdracht
(eventueel meerdere malen te herhalen indien nodig)
-

Titel van de opleiding: …………………………………………………………………………….…
Jaar: …………………………..………………………………………………………………….……
Voor de organisatie: ………...………………………………………………………………….……
Contactpersoon en –gegevens binnen de organisatie: ………………………………….……….

Andere relevante professionele ervaring in verband met het voorwerp van de opdracht
………………………………………………………………………………………………………………….
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BIJLAGE 7: ARTIKEL 9 EN 10 VAN DE CODEX OVER HET
WELZIJN OP HET WERK

Art. 9. <W 2007-06-03/81, art. 88, 017; Inwerkingtreding : 02-08-2007> § 1. De werkgever in wiens
inrichting werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemers en, in voorkomend geval, door
onderaannemers, is ertoe gehouden :
1° de aannemers de nodige informatie te verstrekken ten behoeve van de werknemers van de
aannemers en onderaannemers en ten behoeve van het overleg met betrekking tot de maatregelen
bedoeld in 4°.
Deze informatie betreft inzonderheid :
a) de risico's voor het welzijn van de werknemers alsmede de beschermings- en preventiemaatregelen
en -activiteiten, zowel voor de inrichting in het algemeen als voor elk type werkpost en/of elke soort
functie of activiteit voor zover deze informatie relevant is voor de samenwerking of coördinatie;
b) de maatregelen welke zijn genomen voor de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van
werknemers en de aangewezen werknemers die belast zijn met het in praktijk brengen van deze
maatregelen;
2° zich ervan te vergewissen dat de in 1° bedoelde werknemers de passende opleiding en instructies
inherent aan zijn bedrijfsactiviteit hebben ontvangen;
3° de gepaste maatregelen te treffen voor de organisatie van het aan zijn inrichting specifiek onthaal
van de in 1° bedoelde werknemers en, in voorkomend geval, deze aan een lid van zijn hiërarchische
lijn toe te vertrouwen;
4° het optreden van de aannemers en onderaannemers te coördineren en de samenwerking tussen
deze aannemers en onderaannemers en zijn inrichting bij de uitvoering van de maatregelen inzake het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te verzekeren;
5° er zorg voor te dragen dat de aannemers hun verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers
bij de uitvoering van hun werk die eigen zijn aan zijn inrichting, naleven.
§ 2. De werkgever in wiens inrichting werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemers en, in
voorkomend geval, door onderaannemers, is ertoe gehouden :
1° elke aannemer te weren waarvan hij kan weten of vaststelt dat deze de verplichtingen opgelegd door
deze wet en haar uitvoeringsbesluiten met het oog op de bescherming van de werknemers niet naleeft;
2° met elke aannemer een overeenkomst te sluiten waarin inzonderheid volgende bedingen zijn
opgenomen :
a) de aannemer verbindt er zich toe zijn verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk die eigen zijn aan de inrichting waar hij werkzaamheden komt uitvoeren, na te
leven en door zijn onderaannemers te doen naleven;
b) indien de aannemer zijn onder a) bedoelde verplichtingen niet of gebrekkig naleeft, kan de werkgever
in wiens inrichting de werkzaamheden worden uitgevoerd, zelf de nodige maatregelen treffen, in de bij
de overeenkomst bepaalde gevallen, op kosten van de aannemer;
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c) de aannemer die een beroep doet op (een) onderaannemer(s) voor het uitvoeren van
werkzaamheden in de inrichting van een werkgever, verbindt er zich toe om in de overeenkomst(en)
met deze onderaannemer(s) de bedingen op te nemen zoals bedoeld onder a) en b), wat inzonderheid
inhoudt dat hijzelf, indien de onderaannemer zijn onder a) bedoelde verplichtingen niet of gebrekkig
naleeft, de nodige maatregelen kan treffen, in de bij de overeenkomst bepaalde gevallen, op kosten van
de onderaannemer.
3° zelf, na ingebrekestelling van de aannemer, onverwijld de nodige maatregelen in verband met het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk eigen aan de inrichting te treffen, indien de
aannemer deze maatregelen niet neemt of zijn verplichtingen gebrekkig naleeft.
Art. 10. <W 2007-06-03/81, art. 88, 017; Inwerkingtreding : 02-08-2007> § 1. De aannemers en, in
voorkomend geval, de onderaannemers die werkzaamheden komen uitvoeren in de inrichting van een
werkgever, zijn ertoe gehouden :
1° hun verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die eigen
zijn aan de inrichting waar zij werkzaamheden komen uitvoeren, na te leven en te doen naleven door
hun onderaannemers;
2° de informatie, bedoeld in artikel 9, § 1, 1°, aan hun werknemers en onderaannemer(s) te verstrekken;
3° aan de werkgever bij wie zij werkzaamheden zullen uitvoeren de nodige informatie te verstrekken
over de risico's eigen aan die werkzaamheden;
4° hun medewerking te verlenen aan de coördinatie en samenwerking bedoeld in artikel 9, § 1, 4°;
§ 2. De aannemers en, in voorkomend geval, de onderaannemers hebben ten aanzien van hun
onderaannemers dezelfde verplichtingen als de werkgever in toepassing van artikel 9, § 2 heeft ten
aanzien van de aannemers.
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BIJLAGE 8 : MODEL VOOR HET STELLEN VAN VRAGEN

Om een snel antwoord mogelijk te maken, vermelden alle vragen verplicht de verwijzingen naar het
lastenboek (vb. punt A.5.1., paragraaf 1, pagina 5). Ook de taal van het lastenboek waarnaar verwezen
wordt dient ingevuld aangezien de paginanummers kunnen variëren naargelang de taal.
Punt/
Paragraaf

Paginanummer

Taal

Vraag
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BIJLAGE 9: USE CASES

ZIE APARTE BESTANDEN (9.1 tot en met 9.4)
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E.10. BIJLAGE 10: TEMPLATE FODFIN-SLA-V5
De tekst in cursief formaat is een verdere precisering van de
mogelijke uitwerking van het desbetreffende punt van de SLA.
1. Beheer van dit SLA document
a. Historiek document - Versiebeheer (eventueel met vermelding Requests for
Change)
b. Distributielijst voor de verdeling van het document
c. Referenties naar bijhorende documenten
2. Definities, begrippen, afkortingen (kan ook bijlage zijn)
Lijst met sluitende en duidelijk gedefinieerde begrippen, afkortingen, formules en
meetvoorschriften, die misverstanden helpen voorkomen.
Overzicht van in de SLA gebruikte:





definities;
afkortingen;
formules en meetvoorschriften;
tijdstippen van aanvang en beëindiging aan de hand van meetbare parameters.

3. Objectief van deze SLA
a. Scope van de SLA
Aangeven op welke dienst(en) de SLA betrekking heeft.

b. Algemene objectieven voor de Klant
Plaatsing van inleidende opmerkingen (bijvoorbeeld dat een SLA is opgesteld ter
verbetering van de kwaliteit van de dienst) en uitgangspunten (bijvoorbeeld het feit dat
personen gerechtigd moeten zijn om de dienst te gebruiken of het niet beschikbaar
stellen van diensten aan derden).



inleidende opmerkingen met betrekking tot de doelstellingen en de inhoud;
uitgangspunten met betrekking tot het beschikbaar stellen van de dienst.

4. Goedkeuring en beheer van deze SLA
5. Aanpassingen en evaluatie SLA
a. Beschrijving van de periodieke evaluatie van de SLA
b. Beschrijving van de procedure voor het wijzigen van de SLA
Vast te leggen items zijn:




opsomming van zaken die leiden tot een wijziging van de SLA;
onderscheid maken tussen incidentele wijzigingen en blijvende wijzigingen;
wijzigingsprocedure (wijze, tijdstip, overleg);
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vorige wijzigingen en versies van de SLA, inclusief de data waarop de
verschillende versies in gebruik waren (zie ook paragraaf “1 Beheer van dit SLA
document”).

c. Beschrijving van procedure voor het wijzigen van de geleverde dienst(en)
Schetsen van mogelijkheden voor het wijzigen van de geleverde dienst(en) (zowel door
de leverancier als door de aanbestedende overheid) indien dit noodzakelijk of wenselijk
wordt geacht. Tevens wordt beschreven hoe en wanneer wijzigingsverzoeken
ingediend kunnen worden en in welke mate het wijzigen van de dienst een herziening
van de SLA noodzakelijk maakt.
Vast te leggen items zijn:




wijzigingsprocedure inclusief het noemen van het meldpunt en de
aanmeldingsperiode voor wijzigingen;
wijze van overleg over wijzigingsverzoeken;
impact van wijziging op de SLA (bv. “wijziging van de dienst, zoals installatie van
nieuwe hard- en/of software, maakt herziening van de SLA in beginsel
noodzakelijk”).

Zie ook paragraaf “11 Beschrijving gebruikte ITIL processen – Change Management”

6. Duurtijd SLA
a. Duur van de overeenkomst (begin- en einddatum)
b. Regels en procedure betreffende vernieuwing en vroegtijdige beëindiging SLA
7. Rollen en verantwoordelijkheden FOD Financiën
a. Contactinfo (verwijzen naar het DAP)
Op te nemen in DAP: overzicht van de contactpersonen, hun functie, en contactgegevens
(locatie, telefoon- of gsmnummer en emailadres) ;
b. Verantwoordelijkheden
c. Rollen
d. Communicatie naar de FOD Financiën
8. Rollen en verantwoordelijkheden Opdrachtnemer
a. Contactinfo (verwijzen naar het DAP)
Op te nemen in DAP: overzicht van de contactpersonen, hun functie, en contactgegevens
(locatie, telefoon- of gsmnummer en emailadres) ;
b. Verantwoordelijkheden
c. Rollen
d. Communicatie naar de Opdrachtnemer
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9. Committment en randvoorwaarden
a. Commitment van Opdrachtnemer rond de scope
b. Randvoorwaarden (beperkingen, restricties, overmacht)
Expliciete beschrijving van de grenzen van de dienstverlening, zowel met betrekking tot
de te leveren diensten zelf, als ook tot de hiervoor benodigde middelen.
Vastlegging van beperkingen met betrekking tot het gebruik van de te leveren diensten,
de afhankelijkheid van derde organisaties (bijvoorbeeld afhankelijkheid
telecomoperator) en het schetsen van situaties waarin de organisaties zich kunnen
beroepen op overmacht.







maximaal aantal gelijktijdige gebruikers van de verschillende diensten;
maximaal aantal toegelaten gebruikers (maximaal aantal “accounts”) van de
verschillende diensten;
afhankelijkheid van andere organisaties of diensten;
regeling met betrekking tot het beroepen op overmacht, inclusief de mogelijkheid
tot het buiten werking stellen van de SLA en de te ondernemen acties om zo
spoedig mogelijk terug te kunnen keren naar de normale situatie;
algemene calamiteitenprocedure, inclusief een verwijzing naar de verschillende
calamiteitenplannen; mag ook opgenomen worden onder paragraaf 17 Disaster
recovery en Continuity
overige beperkingen (bijvoorbeeld het maximaal aantal transacties per periode).

10. Diensten (Services) en Dienstenniveaus (Servicelevels)
Verwijzing per geleverde dienst naar de betreffende service level specificaties, die
overeenkomstig het bestek of contract of in de offerte bepaald zijn.








concrete beschrijving van diensten (verwijzing naar service level specificaties uitgewerkt
per dienst);
per te leveren dienst dienen minstens de functionaliteit, de prestatie-eisen en de geldende
restricties vermeld te worden;
eventueel lijsten met de uit te voeren taken ( bv. RACI matrix);
servicetijden (normale servicetijden van xx-xx uur werkdagen, weekends, feestdagen en
vakantiedagen);
service beschikbaarheid (minimumpercentages, gemiddelde, maximaal aantal
verstoringen per periode, meetperiode);
serviceprestaties;
…

Anders geformuleerd :
Doel is dat hier ook in de SLA de beschrijving komt van de overeengekomen te leveren diensten
of producten door de Serviceprovider en waarvoor met de klant expliciet afspraken gemaakt
moeten worden voor wat betreft de prestatie-indicatoren en kwaliteitseisen om ze later te
kunnen toetsen. Deze prestatie-indicatoren/eisen worden dan in normen vertaald, gemeten in
de tijd (min/max waarden of min/max % ,…) die mede de status van services van de SLA
bepalen op regelmatige tijdstippen, en die exploiteerbaar kunnen gemaakt worden voor
evaluatie van de SLA (behalen objectieven, eventuele boetes of penaliteiten).
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11. Beschrijving van de gebruikte ITIL processen en procedures :
In een apart document in bijlage aan de SLA, nl. het Dossier Afspraken en Procedures (DAP),
dienen de details van de respectievelijk gebruikte ITIL V3 processen en bijbehorende
procedures beschreven te worden. Ook worden in het DAP-document alle zaken opgenomen
die geen herondertekening en wijziging van het SLA document vragen (bv. lijst techniekers die
toegang moeten hebben tot datacenter van de FOD Financiën bij interventies,… ).
Een voorbeeld van ITIL V3 processen zijn :







Incident Management
Problem Management
Release Management
Change Management
Capacity Management
…

Per proces dienen in het DAP minimaal volgende punten behandeld te worden :






Definitie
Doel
Afspraken
Procedures
…

12. KPI en Rapportering
De opdrachtgever dient zicht te hebben, te krijgen en te houden op alles wat te maken heeft
met de geleverde diensten.
Omtrent de rapportering moeten afspraken gemaakt worden betreffende:
 formaat en inhoud van de rapportering;
 frequentie van oplevering van de rapporten
 distributie: hoe en aan wie (functionele verantwoordelijken, fysische personen,
afdelingen,…)
 …

13. Overleg, Klachtenbehandeling en SLA afwijkingen
a. Procedure voor klachtenbehandeling



Van FOD Financiën naar aannemer
Van aannemer naar FOD Financiën

b. Overleg
c. Escalatieprocedure- pad

Er dient vastgelegd te worden wanneer gestructureerd overleg plaatsvindt, wie er aan dit
overleg zal deelnemen en wie bij beide partijen verantwoordelijk is voor de onderlinge relatie.
Tevens zal een overzicht opgenomen worden van alle contactpersonen en verantwoordelijken
bij escalatie of calamiteiten.




tijdstippen of aanleidingen voor overleg;
betrokken personen bij overleg;
verantwoordelijke personen voor de onderlinge relatie;
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overzicht van contactpersonen en verantwoordelijken (inclusief telefoonnummers)
bij escalatie en/of calamiteiten (meestal een verwijzing naar de betreffende
bijlage);

14. Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid
Vermelding van zowel de aansprakelijkheid voor de bij de aanbestedende overheid opgestelde
apparatuur en/of programmatuur als van de aansprakelijkheid van de leveranciersorganisatie
voor het functioneren van de aanbestedende overheid.






aansprakelijkheid van leveranciersorganisatie voor functioneren van de
aanbestedende overheid, bijvoorbeeld in geval van storingen of calamiteiten;
gevolgen van het niet (volledig) nakomen van afspraken;
verhalen van schade als gevolg van een onvoldoende functionerende dienst;
beschrijving van overleg in geval van problemen (eventueel het verwijzen naar de
clausule over geschillen);
boeteclausules of andere eventuele sancties wanneer de behaalde servicelevels
niet gehaald worden. (zie tevens pararagraaf 15 Financiële aspecten)

15. Financiële aspecten
Beschrijving van het toegepaste boetesysteem met bijhorende penaliteiten wanneer de in de
SLA overeengekomen dienstenniveaus niet gehaald worden.

16. Security aspecten
Beveiliging van systemen, services en data zijn belangrijke aspecten. Deze onderdelen dienen
dan ook beschermd te worden tegen interne en externe aanvallen.




procedure van beveiliging van systemen, services, data;
aanspreekpunt bij beveiligingsincidenten.
…

17. Disaster Recovery en Continuity
Beschrijving van voorzieningen, acties , procedures,…. in het kader van disaster recovery en
continuity van de geleverde diensten.
Recovery Time Objective / Recovery Point Objective (indien van toepassing)

18. Verificatie door derden
De FOD Financiën kan op eigen kosten de metingen van de SLA laten controleren en uitvoeren
door een onafhankelijk studiebureau.

19. Slotbepaling en handtekeningen
Formele afsluiting van de SLA, waarin gesteld wordt dat de betrokken partijen “het
bovenstaande” overeengekomen zijn ondertekend door verantwoordelijke personen uit beide
organisaties.



formele afsluiting;
namen en handtekeningen van tekengerechtigde personen.
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E.11. BIJLAGE 11: ANTWOORDFORMULIER “EISEN IN VERBAND
MET FUNCTIONALITEITEN”
ZIE APART BESTAND

E.12. BIJLAGE 12: ANTWOORDFORMULIER
VERBAND MET FUNCTIONALITEITEN”

“WENSEN

IN

ZIE APART BESTAND

E.13. BIJLAGE 13 : LIJST MET ANALYSEAPPARATUUR
ZIE APART BESTAND
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