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INLEIDING
U heeft ongetwijfeld reeds gehoord van de NAVO-investeringen voor de veiligheid, ook gemeenschappelijke infrastructuurprogramma’s genoemd, of misschien
hebt u reeds één of andere uiteenzetting bijgewoond over de mogelijkheden die
zij aan de ondernemingen bieden. Misschien heeft u zelfs al deelgenomen aan
een internationale offerteaanvraag.
Deze brochure wil uw aandacht vestigen op het belang van de internationale opdrachten in het kader van de NAVO en op het belang dat zij voor uw onderneming
kunnen vertegenwoordigen.
Het gaat namelijk over een zeer breed domein van opdrachten, dat niet enkel
slaat op allerlei bouwkundige werkzaamheden (zoals wegen, landingsbanen, allerlei gebouwen, schuilkelders …), maar ook en vooral op talrijke andere industriële toepassingen (zoals pijpleidingen, telecommunicatie, radar, elektrische generatoren, automatische gegevensverwerking, diverse studies en allerhande leveringen).
Hoewel het geheel van de opdrachten ongeveer 640 miljoen euro per jaar vertegenwoordigt, schijnen deze potentiële markten niet voldoende bekend te zijn bij
onze ondernemingen.
Soms kunnen de internationale procedures een begrijpelijke terughoudendheid
teweegbrengen: tamelijk korte termijnen voor het indienen van offertes, het moeilijk verkrijgen van informatie ten gevolge van administratieve beperkingen zoals
toelaatbaarheids- of militaire veiligheidscertificaten.
Deze ongemakken wegen nochtans niet op tegen de voordelen die deze markten
kunnen bieden.
De directie Luchtvaart - Defensie van de FOD Economie, de bevoegde dienst,
kan u verdere informatie bezorgen betreffende de planning van de NAVO voor
bepaalde industriële investeringen.
Ook de verantwoordelijken van de Belgische delegatie bij de NAVO staan ter beschikking om u bij te staan in deze materie.
Nuttige adressen vindt u achteraan in deze brochure.
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DE NAVO: EEN BELANGRIJKE MARKT VOOR UW ONDERNEMING

1 ALGEMEENHEDEN
1.1

Het belang van de NAVO-investeringen
Om het belang van deze markt beter te begrijpen volstaat het enkele cijfers
aan te halen.
Het gemeenschappelijke NAVO-infrastructuurprogramma omvat jaarlijks
een groot aantal projecten voor een totale waarde van ongeveer 640 miljoen euro.
Zelfs al worden deze markten verdeeld over alle landen van het Atlantische
bondgenootschap, dan nog gaat het hier om een bijzonder hoog bedrag
per lidstaat.

1.2

Definitie
Onder “gemeenschappelijke NAVO-infrastructuur” verstaat men alle vaste
installaties nodig voor de inplaatsstelling, de training, en de operaties van
de strijdkrachten van de landen van de Alliantie.
Gelet op de nieuwe behoeften aan bewapening en telecommunicatie, maken eveneens bepaalde mobiele installaties, die nauw verwant zijn aan de
vaste installaties, deel uit van de infrastructuur (zoals de communicatiesatellieten en de mobiele hoofdkwartieren).
Naast de leveringen of werken in verband met deze infrastructuur, winnen
de studies en hoogtechnologische programma’s meer en meer aan belang.

1.3

Categorieën
Om deze algemene definitie te verduidelijken, volgt hierna een lijst met de
verschillende categorieën van de NAVO-investeringen, telkens geïllustreerd met enkele voorbeelden.
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DE DERTIEN INFRASTRUCTUUR CATEGORIEEN
(1)

AF: luchthavens (Airfield)

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
(2)

NB: zeemachtbases (Naval Bases)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
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(3)

Havendokken
Golfbrekers
Dijken
Kaden
Scheepsliften
Werkplaatsen
Brandstof- en munitieopslagplaatsen
Baggerwerken

PL: POL (Petrol, Oil and Lubricants)
a.
b.
c.
d.
e.

(4)

Hoofdpistes
Nevenpistes
Schuilplaatsen voor vliegtuigen
Bebakening van pistes
Onderhoudsinstallaties en opslagplaatsen voor wapens
Werkplaatsen
Brandstofopslagplaatsen
Munitieopslagplaatsen

Pijplijnen
Pompstations
Brandstofopslagplaatsen
Kraankamers
Afstandcontrolesystemen en veiligheiduitrusting

CM: communicaties
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Satellieten en terminals
Antennes
Radomes
Telefooncentrales
Optische kabels
Coaxiale kabels
Alle types van radio’s
(VLF, LF, MF, HF, VHF, UHF, SHF, EHF)
Automatische gegevensverwerking
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(5)

NA: navigatiehulp (Navigational Aids)
a.
b.
c.
d.
e.

(6)

WI: alarminstallaties (Warning Installations)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

(7)

Ondergronds of niet
Vast of mobiel: bunkers
Voertuigen
Shelters
Transmissie-uitrustingen
EMP (Electro-magnetic-pulse), bacteriologische en chemische bescherming

TI: trainingsinstallaties (Training Installations)
a.
b.
c.
d.

(9)

Alle soorten radars
Sensoren
Captoren
AWACS
Anti-indringingssystemen
Antionderzeeërs detectie

HQ: oorlogshoofdkwartieren (War Headquarters)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

(8)

Grondinstallaties
Maritieme installaties
Luchtinstallaties
Bakens
Naderingsradars

Gebouwen
Simulatoren
Beweegbare schijven
Elektronische storingsuitrusting

SS: grond-grondraketten (Surface-to-Surface Missile Installations)
a.
b.
c.
d.
e.

Bunkers
Lanceerplaatsen
Controlegebouwen
Radiorelais
Opslagplaatsen en ondersteuningsinstallaties
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(10) SA: grond-luchtraketten (Surface-to-Air Missile Installations)
a.
b.
c.
d.
e.

Bunkers
Lanceerplaatsen
Controlegebouwen
Radiorelais
Opslagplaatsen en ondersteuningsinstallaties

(11) AS: munitieopslagplaatsen (Ammunition Storage)
a.
b.
c.
d.
e.

Iglo’s
Wegen
Gebouwen
Onderhoudswerkplaatsen
Laadinstallaties

(12) FS: voorwaartse opslagplaatsen (Forward Storage Sites)
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a. Verschillende gebouwen en installaties voor het opslaan
van munitie
b. Idem voor brandstof
c. Idem voor levensmiddelen
d. Idem voor verschillende materieel
(13) RS: versterkingssteun (Reinforcement Support)
a. Loodsen (meestal uitgerust met een systeem voor gecontroleerde vochtigheidsgraad) voor het opslaan van alle
soorten materieel (tanks of voertuigen)
b. Onderhoudswerkplaatsen
(14) VA: allerlei (Various)
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1.4

Planning en programmering
De uitrustingsbehoeften van de Alliantie vloeien voort uit de specifieke
functies die zij dient te vervullen en zijn samengebracht in een document
dat de noodzakelijke middelen opsomt om hieraan te voldoen: het Plan op
Middellange Termijn (MTRP). Dit plan slaat op een periode van 5 jaar en
wordt elk jaar geactualiseerd.
De gunningsprocedure van deze programma’s is uitgelegd in punt 5.1.
hierna.

1.5

Financiering
Alle lidstaten van de NAVO dragen bij tot de financiering van alle projecten.
Door de recente toetredingen van Kroatië en Albanië, alsook de herintegratie van Frankrijk in de geïntegreerde militaire structuur, zijn de aandelen
van alle landen gewijzigd. De bijdrage van België aan het gemeenschappelijke budget bedraagt momenteel 2,64 %. De bijdragen worden berekend
op basis van het bruto nationaal product van elk land.
Hieruit volgt eveneens een zeer belangrijk principe: ALLE markten zijn toegankelijk voor ALLE lidstaten.
De Belgische ondernemingen mogen dus inschrijven op elke internationale
offerteaanvraag van de andere NAVO-landen. Het tegenovergestelde geldt
natuurlijk ook.

De volgende hoofdstukken beschrijven de regels en speciale procedures
die moeten gevolgd worden bij deelname aan de internationale offerteaanvragen en in het bijzonder de te respecteren timing.
Indien u meer uitleg wenst, kunt u contact opnemen met de bevoegde
diensten die vermeld worden aan het eind van deze brochure.
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2 TALEN, TOELAATBAARHEID EN MILITAIRE VEILIGHEID
2.1

Principe van niet-discriminatie
De mogelijkheden tot inschrijven moeten dezelfde zijn voor alle toelaatbare
ondernemingen van alle lidstaten en alle toelaatbare concurrenten worden
identiek behandeld.

2.2

Het gebruik van de talen
Het staat elk land vrij het dossier van de offerteaanvraag te verspreiden in
zijn eigen taal of in één van de twee officiële talen van de NAVO (Engels
en Frans).
De antwoorden van de inschrijvers moeten opgesteld worden in één van
de officiële NAVO-talen, tenzij het ”gastland“ in het bestek aanduidt welke
taal gebruikt moet worden.
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2.3

Toelaatbaarheid (“Eligibility”)
De ondernemingen die niet afkomstig zijn uit een land van de Alliantie,
kunnen niet optreden als aannemer, onderaannemer of fabrikant.
Dit geldt voor zowel het ontwerp als de uitvoering van de werken of diensten.
Dit betekent dat geen enkel stuk, zelfs geen onderdelen of identificeerbare
componenten, gemaakt of samengesteld mag worden door ondernemingen
die niet afkomstig zijn uit de lidstaten en niet gelegen zijn op hun grondgebied.
De toelaatbaarheid van de ondernemingen wordt bevestigd door een “toelaatbaarheidsverklaring”, die verstrekt wordt door de FOD Economie (algemene directie Economisch Potentieel / directie Luchtvaart - Defensie).
Deze “toelaatbaarheidsverklaring” is een certificaat waaruit blijkt dat, indien
België zelf een overeenkomst zou sluiten voor gelijkaardige werken, het de
onderneming zou toelaten in te schrijven.
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Deze verklaring
¾ moet de volledige bedrijfsnaam van de onderneming vermelden,
evenals het adres (en indien mogelijk de afdeling of de dienst verantwoordelijk voor de uitvoering van de werken) en het ondernemingsnummer, alsook de coördinaten (e-mail, telefoon, fax) van de contactpersoon,
en
¾ certificeert dat de onderneming de technische vaardigheden en de financiële en professionele waarborgen bezit die nodig zijn om een project van de bedoelde omvang, beschreven in de offerteaanvraag, tot
een goed einde te brengen.
Deze toelaatbaarheidsverklaring wordt door de directie Luchtvaart - Defensie van de FOD Economie toegezonden aan de diplomatieke vertegenwoordiger van België in het land dat de offerteaanvraag uitgeschreven
heeft. In uitzonderlijke gevallen wordt dit via de Belgische delegatie bij de
NAVO (BELOTAN) overhandigd aan de delegatie van het “gastland”.

2.4

Militaire veiligheid
-

Wanneer voor de uitvoering van de opdracht, de onderneming toegang
moet hebben tot NAVO-geclassificeerde informatie en/of zones, moet
de toelaatbaarheidsverklaring onder andere de toestand op gebied van
veiligheid van de onderneming vermelden, meer bepaald de veiligheidsgraad en de geschiktheid om geclassificeerde informatie te bewaren.

-

De aflevering van het veiligheidscertificaat valt onder de bevoegdheid
van de nationale veiligheidsoverheid (NVO).

-

Het opstarten van de onderzoeksprocedure voor het verkrijgen van een
veiligheidscertificaat kan slechts gebeuren nadat de veiligheidsofficier
van de FOD Economie zich heeft uitgesproken over de gegrondheid
van de aanvraag (Need to Know – Noodzaak tot Kennisneming).

-

De inlichtingen betreffende het indienen van een aanvraag voor een
veiligheidscertificaat kunnen verkregen worden op de directie Luchtvaart -Defensie van de algemene directie Economisch Potentieel.
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-

De normale tijdsduur van de procedure is minimum 6 maanden vanaf
de dag van ontvangst van het volledige dossier.

-

Het opzetten van een veiligheidsinstallatie die steeds moet goedgekeurd zijn door de bevoegde overheid, wordt bepaald door de noodzaak
om geclassificeerde informatie te bewaren.
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3 OFFERTEAANVRAGEN
3.1

Principe
-

De standaardprocedure die gebruikt wordt voor de gunning van NAVOopdrachten is de ICB-procedure (International Competitive Bidding).

-

Vanaf het ogenblik dat een land, genoemd “HOST NATION”, de intentie heeft een internationale offerteaanvraag te schrijven, meldt het dit
aan de diplomatieke vertegenwoordigers in zijn hoofdstad en stuurt een
afschrift aan de nationale afvaardigingen bij de NAVO (BELOTAN voor
België).

-

Voor opdrachten in het CIS-domein (Communication and Information
Systems) vervult het NC3A-agentschap (NATO Consultation Command
and Control Agency) gewoonlijk de rol van “gastland”.

-

Betreffende bouwwerken op het operatieterrein van de Alliantie (vooral
Afghanistan en de Balkan), vervult het agentschap NAMSA (NATO
Maintenance & Supply Agency) dikwijls de rol van “gastland”.

Deze intentie bevat onder andere:
-

Een korte beschrijving en een schatting van de prijs van het project,
alsook alle inlichtingen aangaande de opsplitsing van het project in
verschillende overeenkomsten of loten en, indien gekend, de geplande
uitvoeringstermijn van het contract.

-

De uiterste datum waarop de ondernemingen officieel een aanvraag
moeten hebben ingediend tot deelname aan deze offerteaanvraag.

-

De datum waarop het land de intentie heeft het bestek beschikbaar te
stellen.

-

De geplande limietdatum voor het indienen van de offertes.

-

De gestandsdoeningtermijn van de offertes en de procedures die van
toepassing zijn na deze datum.

-

In voorkomend geval de veiligheidsclassificatie van de inlichtingen.

-

Het adres van de leidende dienst die belast is met de behandeling van
de offerteaanvraag, met de telefoonnummers, telefaxnummers, het emailadres en de naam van de verantwoordelijke.
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3.2

-

De referentie waarmee het project aangeduid wordt.

-

De geplande procedure voor de offerteaanvraag.

-

In voorkomend geval, aanwijzingen betreffende de levensduur van de
infrastructuur of van de uitrusting.

Procedure
-
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De volledige beschrijving van de procedures is opgenomen in het document OTAN AC/4-D2261 dat ter consultatie beschikbaar is bij de
FOD Economie. Deze brochure bevat beknopt de belangrijkste punten.

Onmiddellijk na de ontvangst van een bericht over de intentie om een internationale offerteaanvraag te lanceren, zendt BELOTAN of de diplomatieke vertegenwoordiging in het “gastland”, het bericht naar de directie
Luchtvaart - Defensie, die het doorstuurt naar de geïnteresseerde bedrijven
die in haar lijsten opgenomen zijn.
De tijdspanne tussen de uitgave van een aanvraag voor kandidatuurstelling en de limietdatum opgelegd door het “gastland” voor het indienen van
eventuele kandidaturen,
-

kan verschillend zijn voor elk project;
bedraagt minimum 28 dagen afhankelijk van de NAVOprocedure, of
maakt het voorwerp uit van een versnelde procedure (21 dagen).

Deze termijnen zijn inclusief de periode, die nodig is voor de Belgische
overheid om de aanvraag voor kandidatuurstelling te verspreiden, wat betekent dat de antwoordtijd om hun interesse kenbaar te maken voor de ondernemingen zeer beperkt is.
Daarom is het van belang vlug te reageren, temeer omdat elke kandidatuur
steeds moet vergezeld zijn van een toelaatbaarheidsverklaring die te bekomen is bij de directie Luchtvaart - Defensie en die via diplomatieke weg
naar de bevoegde autoriteiten van het “gastland” verstuurd wordt.
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3.3

Waarborgen
(1) Zelfs wanneer de toelaatbaarheidsverklaring afgeleverd werd, behoudt
het ”gastland” zich nog altijd het recht voor om met een vragenlijst een
algemeen onderzoek in te stellen naar de financiële en technische
waarborgen aangeboden door de onderneming.
Te dien einde, met betrekking tot de antwoorden op deze vragenlijst,
moet het ”gastland” rekening houden met een antwoordtijd van 28 dagen vanaf de dag dat het het versturen van deze vragenlijst ter kennis
heeft gebracht aan de Belgische diplomatieke vertegenwoordiging in
zijn land.
(2) Indien het “gastland” een onderneming wil uitsluiten op basis van dit
onderzoek (met of zonder vragenlijst), moet het de betrokken onderneming en de Belgische overheid hiervan op de hoogte stellen via de
Belgische diplomatieke vertegenwoordiging bij de NAVO (BELOTAN).
(3) Als de onderneming zich benadeeld voelt, beschikt zij over een termijn
van 21 dagen om eventueel bezwaar in te dienen via BELOTAN.

3.4

Beperking van het aantal inschrijvers
Als blijkt dat het aantal inschrijvers te groot is om de offerteaanvraag doeltreffend te laten verlopen en het “gastland” het aantal wenst te verminderen, kan het daartoe overgaan. Over het algemeen gebeurt dit door middel
van een vragenlijst.
De antwoordtermijn en de procedures zijn in dat geval identiek aan deze
van paragraaf 3.3. hierboven.
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3.5

Termijn voor het indienen van de offerte
(1) De verspreiding van het bestek aan de weerhouden ondernemingen
wordt door de bevoegde autoriteiten van het “gastland” meegedeeld
aan de ambassades in zijn hoofdstad.
Vanaf de datum van de verzending van het bestek mag de termijn voor
indiening van de offerte nooit korter zijn dan 42 dagen voor werken en
leveringen.
In geval van ingewikkelde of zeer omvangrijke projecten, moet de termijn op 84 dagen gebracht worden.
(2) Indien de vertaling van het bestek nodig blijkt (op kosten van de onderneming), kan een bijkomende termijn van 21 dagen aangevraagd worden via BELOTAN. Deze verlenging wordt automatisch toegekend.
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3.6

Informatievergaderingen voor inschrijvers
Telkens het ”gastland” dit nodig of gepast acht, kan er een informatievergadering voor de inschrijvers georganiseerd worden om alle nuttige preciseringen mede te delen.
Deze vindt plaats zodra het mogelijk is na de officiële verspreidingsdatum
van het bestek, met inachtneming dat de ondernemingen steeds de tijd
moeten hebben om dit document te bestuderen.
Zelfs als een dergelijke bijeenkomst van inschrijvers niet plaatsvindt, kunnen er steeds verduidelijkingen gevraagd worden.
Deze vragen moeten ten laatste 28 dagen voor de limietdatum voor het
indienen van de offerte bij het “gastland” aankomen.
Indien een inschrijver meer preciseringen wenst te verkrijgen, kan het
“gastland” deze ofwel meedelen aan alle potentiële inschrijvers met het
snelste transmissiemiddel (telefax of e-mail), ofwel een bijeenkomst organiseren met de inschrijvers.
De diplomatieke vertegenwoordiger van België in de hoofdstad van het
“gastland” wordt daarover ingelicht.
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De wijzigingen aan het bestek die uit dit alles voortspruiten, moeten aan
de inschrijvers worden verzonden minstens 28 dagen voor de limietdatum
voor het indienen van de offerte
Het “gastland” is verplicht, indien het nodig blijkt, deze limietdatum uit te
stellen ten einde deze termijn van 28 dagen te eerbiedigen.
Elke nieuwe aanvraag voor precisering in verband met deze wijzigingen
moet ten laatste 14 dagen voor de nieuwe limietdatum meegedeeld worden.
In geval het “gastland” een aanvraag voor precisering zou ontvangen op
minder dan 28 dagen voor de initiële limietdatum of minder dan 14 dagen
voor een uitgestelde datum, beslist het of het al dan niet opportuun is er
gevolg aan te geven en een uitstel toe te staan. Zijn beslissing kan niet de
grond zijn van een geschil.
De aanvragen om uitstel voor de geplande termijnen in paragraaf 3.5.
hierboven kunnen enkel ingediend worden bij het “gastland” via BELOTAN
of langs de ambassade van België in het “gastland”.
De aanvragen voor een bijkomend uitstel van maximum 21 dagen (zie in
paragraaf 3.5.(2) hierboven, betreffende de vertaling van het bestek),
moeten automatisch verleend worden.
De aanvragen voor meer dan 21 dagen mogen toegestaan worden op beslissing van het ”gastland”.
Wanneer er uitstellen toegekend worden, moet het “gastland” onmiddellijk
de diplomatieke vertegenwoordiger van België in zijn hoofdstad hierover
inlichten, alsook alle geïnteresseerde ondernemingen, met het snelste
transmissiemiddel.
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3.7

Geschillen
In geval van een geschil in dit stadium en in het bijzonder wanneer het de
technische specificaties van het bestek betreft, is het aan te raden dat de
Belgische ondernemingen zo vlug mogelijk contact nemen met BELOTAN
en dit ten laatste 14 dagen voor de limietdatum voor het indienen van de
offerte.
Indien het onderwerp van het geschil dit verrechtvaardigt, wordt de internationale offerteaanvraag opgeschort.
De offertes die reeds voor de schorsing zouden ontvangen zijn door het
”gastland”, zullen teruggezonden worden naar de ondernemingen die
daarom vragen.
Vervolgens wordt een nieuwe limietdatum vastgelegd.

20

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

4 EVALUATIE EN GUNNING VAN DE OPDRACHT
4.1

Evaluatie van de offertes
De offertes worden vergeleken, taksen niet inbegrepen. De inschrijver
moet bevestigen dat de aanbiedingen geen enkele taks bevatten (btw,
douane- en invoerrechten of alle andere mogelijke taksen).
In geval het “gastland” toch een zekere taks heft, moet het bestek dit
steeds vermelden. In dergelijk geval worden deze posten afzonderlijk vermeld.
De inschrijver zal de prijzen uitdrukken in de munt waarin hij zijn uitgaven
doet, behalve als het “gastland” uitdrukkelijk vraagt dat dit zou gebeuren in
zijn munt. De wisselkoers, die dan toegepast wordt voor de evolutie van
de offerte, komt dan overeen met de gemiddelde officiële commerciële
koers voor “aankoop” en “verkoop”, volgens de noteringen op de avond
van de werkdag voorafgaand aan de limietdatum voor het indienen van de
offertes.

4.2

Toewijzing van de opdrachten
Normaal wijst het “gastland” de opdracht toe aan de laagst biedende inschrijver waarvan de offerte conform is aan het bestek.
Indien het laagste bod niet conform is aan het bestek, zal dit schriftelijk
medegedeeld worden aan de betrokken onderneming, alsook aan de diplomatieke vertegenwoordiger van België in de betreffende hoofdstad en
aan BELOTAN.
Vanaf dat ogenblik bestaat de mogelijkheid een gemotiveerd beroep aan
te tekenen langs onze diplomatieke vertegenwoordiger in de hoofdstad of
via BELOTAN, op voorwaarde dat dit gebeurt binnen een termijn van
maximum 21 dagen.
Na afhandeling van dit eventuele geschil worden alle inschrijvers verwittigd van de genomen beslissing.
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4.3

Ingewikkelde projecten
Voor zulke projecten, mag het “gastland” “offertes met twee omslagen” eisen. Het betreft twee gescheiden dossiers waarbij het eerste contractuele
en technische elementen van de inschrijving bevat en het tweede de prijzen.
In geval van niet-conformiteit stuurt het ”gastland” onmiddellijk de omslag
met de prijzen terug zonder deze geopend te hebben. De procedures en
de termijn voor het beroep zijn identiek aan deze vermeld in paragraaf 4.2.
hierboven.
Op te merken valt dat het recht op beroep expliciet verbiedt dat gelijk welk
deel dan ook van de offerte verbeterd, gewijzigd, aangevuld of weggelaten
wordt.
Het beroep moet zich beperken tot het uitleggen van de punten waarin het
“gastland” geacht wordt een vergissing te hebben begaan in zijn beoordeling van de offerte.
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4.4

Bijzondere procedures
Voor bepaalde zeer ingewikkelde projecten kunnen bijzondere procedures
gebruikt worden (offerteaanvragen in twee of drie fasen). Zij worden in deze brochure niet behandeld om het geheel niet nodeloos te verzwaren.
U kunt altijd BELOTAN raadplegen voor bijkomende inlichtingen.

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

4.5

Andere toewijzingsprocedur:
-

Zoals hoger vermeld is de standaardprocedure voor de gunning van
NAVO-opdracht de ICB-procedure.

-

In bepaalde specifieke gevallen, kan het “gastland” aan het Comité Infrastructuur van de NAVO toelating vragen om van deze regel af te wijken:

De andere gebruikte procedures zijn:
-

De procedure NCB (National Competitive Bidding) waarbij het “gastland” zijn eigen nationale gunningsregels toepast. Deze procedure is in
elk geval beperkt tot dringende projecten met een beperkte omvang
(zelden hoger dan 1 miljoen euro).

-

De procedure “sole source” die overeenstemt met de onderhandelingsprocedure. Het gebruik van deze methode is beperkt tot zeer specifieke
gevallen, bijvoorbeeld de uitbreiding van een bepaald contract.

-

De BVP-procedure (Best Value Procedure) wordt gebruikt door het
NC3A-agentschap in het kader van complexe CIS-opdrachten, met als
doel de risico’s te beperken. Volgens deze procedure wordt de opdracht gegund aan de beste offerte (behalve de prijs wordt ook rekening gehouden met de technische criteria).

-

De BOA-procedure (Basic Ordering Agreement) is typisch voor NC3A
en wordt gebruikt voor de aanschaf van “commercial-off-the-shelf” producten.
Deze procedure steunt op een raamcontract, op basis waarvan latere
bestellingen kunnen geplaatst worden.
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5 RAADGEVINGEN
5.1.
(1) Ongeveer in de helft van het lopende jaar, stelt de “Senior Resource
Board” (SRB) een Plan op middellange termijn op (MTRP; 5 jaar), waarin
de lijst van “Capability Packages” (CP) zit die door de Alliantie zal geïmplementeerd worden. Een CP is samengesteld uit een geheel van projecten waarvan de realisatie moet toelaten om de geïdentificeerde lacunes
tussen bestaande en vereiste middelen te dichten.
Het Comité Infrastructuur is belast met de opvolging van de CPimplementatie. Het keurt de fondsen goed voor ieder project binnen een
CP.
(2) Het Comité Infrastructuur onderzoekt wekelijks de projecten ter goedkeuring (DS: Decision Sheet).
(3) Ten einde de Belgische industrie de mogelijkheid te bieden zich degelijk
voor te bereiden op offerteaanvragen van de NAVO kunnen al deze documenten (CP, MTRP, DS) geraadpleegd worden, ofwel bij BELOTAN
ofwel op de directie Luchtvaart – Defensie van de FOD Economie.
Aangezien sommige van deze documenten een vertrouwelijk karakter bezitten, is het bezit van een veiligheidscertificaat onontbeerlijk.
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(4) Ondernemingen die inzage wensen van deze informatie, worden gevraagd contact te nemen met de directie Luchtvaart - Defensie (Coördinaten in paragraaf 6).
5.2.

Bezit u in België de technische en financiële mogelijkheden om aan deze
werken deel te nemen, maak uw onderneming dan bekend bij de directie
Luchtvaart - Defensie, ten einde opgenomen te worden in de lijsten van
ondernemingen die NAVO offerteaanvragen ontvangen.

5.3.

Indien uw bedrijf een kmo is en u twijfelt over de mogelijkheden voor deelname aan zulke opdrachten, neem contact met de directie Luchtvaart Defensie of met de sectie economie van BELOTAN, ten einde de mogelijkheden van onderaanneming te leren kennen.

5.4.

Wanneer u de mogelijkheid voorziet om deel te nemen aan een geclassificeerd project, talm dan niet om een veiligheidscertificaat aan te vragen,
rekening houdend met het feit dat dit tijd vraagt. U kunt, als dit nodig blijkt,
vóór de afloop van de geldigheid van het huidige certificaat, een vernieuwing vragen.

"De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking
van de goederen- en dienstenmarkt in België."

De infrastructuurinvesteringen van de NAVO vertegenwoordigen niet alleen
bouwwerken. Het merendeel van de huidige projecten heeft betrekking op
communicatie- en informatiesystemen.
De hierna vermelde diensten kunnen u verdere informatie verschaffen en helpen om de producten en diensten van de Belgische ondernemingen te promoten.
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6 NUTTIGE ADRESSEN
•

FOD (FEDERALE OVERHEIDSDIENST) ECONOMIE
ALGEMENE DIRECTIE ECONOMISCH POTENTIEEL
Directie Luchtvaart - Defensie
City Atrium C
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel
Dirk GHIJSENS (N)
Martine FRANCLEMONT (F)
Dirk.ghijsens@economie.fgov.be
Martine.franclemont@economie.fgov.be
Tel: 02 277 75 46 (NL)

Tel: 02 277 68 57

Fax: 02 277 53 07
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•

BELGISCHE DELEGATIE BIJ NAVO (BELOTAN)
Afgevaardigde van FOD Economie
BELOTAN
Leopold III laan
1110 Brussel
Tel:
02 707 60 35
Fax:
02 707 60 90

secretariaat: 02 707 60 36

Raadgever voor de infrastructuur
Lt.-Kolonel ir. M. ROLLIN
BELOTAN
Leopold III laan
1110 Brussel
Tel:
02 707 60 24
Fax:
02 707 38 36
•

Meer inlichtingen over NC3A zijn te vinden op de website van het agentschap: www.nc3a.nato.int

Vooruitgangstraat 50
B-1210 Brussel
Ondernemingsnummer: 0314.595.348
http://economie.fgov.be

