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European Union

Publication of Supplement to the Official Journal of the European Union
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Info & on-line forms: http://simap.europa.eu

Prior information notice
(Directive 2004/18/EC)

Section I: Contracting authority

I.1) Name, addresses and contact point(s):

Official name:  DIGIPOLIS National ID:  (if known) BE0860487295

Postal address: GENERAAL ARMSTRONGWEG 1

Town:  ANTWERPEN Postal code:  2020 Country:  Belgium (BE)

Contact point(s):  Digipolis Procurement Department Telephone: +32 33387611

For the attention of:  Karin Goedheid

E-mail:  karin.goedheid@digipolis.be Fax:  _____

Internet address(es): (if applicable)
General address of the contracting authority/entity:  (URL) http://www.digipolis.be/

Address of the buyer profile:  (URL) http://www.select4cities.eu

Further information can be obtained from

 The above mentioned contact point(s)

 Other  ( please complete Annex A.I )

I.2) Type of the contracting authority

 Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local sub-divisions

 National or federal agency/office

 Regional or local authority

 Regional or local agency/office

 Body governed by public law

 European institution/agency or international organisation

 Other: (please specify)

I.3) Main activity
General public services

Defence

Public order and safety

Environment

Economic and financial affairs

Health

Housing and community amenities

Social protection

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Recreation, culture and religion

Education

Other:  (please specify)
ICT

I.4) Contract award on behalf of other contracting authorities

The contracting authority is purchasing on behalf of other contracting authorities:

 yes   no
information on those contracting authorities can be provided in Annex A
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Section II.A: Object of the contract - Works

II.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
_____

II.2) Type of contract and location of works:
Main site or location of works: 
_____

NUTS code: 

II.3) Information on framework agreement: 

The notice involves the establishment of a framework agreement:    yes   no

II.4) Short description of nature and scope of works:
_____

(if known, give figures only)  Estimated cost excluding VAT:  _____ Currency: 

or

Range: between :  _____ and: _____  Currency: 

Lots   (for information about lots, use Annex B as many times as there are lots)

This contract is divided into lots:    yes   no

II.5) Common procurement vocabulary (CPV)
Main vocabulary:

II.6) Scheduled date for start of award procedures and duration of the contract
Scheduled date for start of award procedures:  (if known)  ______  (dd/mm/yyyy)
Duration in months: _____ or in days: _____ (from the award of the contract)

or

(if known) Scheduled date for

start of works: ______ (dd/mm/yyyy)
completion of works: ______ (dd/mm/yyyy)

II.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):   yes   no

II.8) Additional information:   (if applicable)
_____
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Section II.B: Object of the contract - Supplies or services

II.1) Title attributed to the contract by the contracting authority:
SELECT for Cities Pre-Commercial Procurement (PCP) to purchase R&D services for a Standardized, opEn,
data-driven, service-oriented user-centric pLatform Enabling large-scale Co-creation, Testing validation of IoE
services for Cities.

II.2) Type of contract and place of delivery or of performance:   (choose one category only – supplies or
services – which corresponds most to the specific object of your contract or purchase(s))

 Supplies  Services
Service category No:  8
(Please see Annex C1 for service categories)

Main place of performance or of delivery: 
R&D services to be developed will be integrated with services in Internet of Everything labs operated by the
buyer groups, located in Belgium (Antwerp), Finland (Helsinki) and Denmark (Copenhagen)

NUTS code: 

II.3) Information on framework agreement: 

The notice involves the establishment of a framework agreement:    yes   no

II.4) Short description of nature and quantity or value of supplies or services:  (in each of the service
categories)

This PIN is to announce an open market consultation and early announcement of the SELECT for Cities Pre-
Commercial Procurement (PCP) of Standardized, opEn, data-driven, service-oriented user-centric pLatform
Enabling large-scale Co-creation, Testing validation of IoE services for Cities. Background information about the
PCP and information (Q&A) provided during and as a result of the open market consultation can be retrieved
from the Select for Cities website www.select4cities.eu.
The common challenge of the SELECT for Cities PCP is the design, research and development of “cities as
linked and large-scale Internet of Everything labs”. The challenge lies in developing an open, standardized,
data-driven, service-oriented and user-centric platform that enables largescale co-creation, testing and
validation of urban IoE applications and services. This approach fosters the longer-term goal of evidence-
based innovation in cities.The envisaged platform has several requirements, components and features that are
currently not available in existing solutions.
The platform must allow collaboration between departments and cities, and (automated) testing of IoE services.
The design should be based on an open and modular approach, and support cloud-based, data-driven, service-
oriented, user-centric, and co-created large-scale testing.The joint effort of the partners procuring this pre-
commercial track lies in guarding the integration capabilities of the platform with all existing and future solutions
in interested cities and not limited to the solutions present in the cities participating in the consortium. Particular
attention will thus need to be paid to technologies and tools that allow smooth communication and integration
between these existing solutions. The end goal of SELECT for Cities is taking the idea of the city as a large
Internet of Everything Lab and putting it into practice.
The PCP procurement is expected to start in November 2016 and end in December 2018. Testing is expected
to take place in Internet of Everything labs operated by the buyers group, located in Belgium (Antwerp), Finland
(Helsinki) and Denmark (Copenhagen). This testing may serve as a first customer test reference for the selected
tenderers.
The tenderers selected will retain ownership of the intellectual property rights (IPRs) that they generate during
the PCP and will be able to use them to exploit the full market potential of the developed solutions i.e. beyond
the SELECT for cities buyers group. With regard to the potential market size for the developed solutions,
referral to the following citation can be made: "Today 78% of European citizens live in cities, and 85% of the
EU’s GDP is generated in cities. Many European cities are forerunners in the much-needed transition towards
a low carbon, resource efficient and competitive economy. Cities are central to delivering on key challenges
for Europe’s society and economy: jobs, growth and investment, innovation, energy- efficiency, low-carbon
development and CO -reduction - to name a few. [...] Linking and upgrading infrastructures, technologies
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and services in key urban sectors (transport, buildings, energy, ICT) in a smart way will improve quality of
life, competitiveness and sustainability of our cities. This is a strong growth market, estimated globally to be
worth €1.3 trillion in 2020 - a great export market for European business" - extract from 'European context'
of the 'Market Place of the European Innovation Partnership on Smart Cities and Communities' (https://eu-
smartcities.eu/about/european_context).
In preparation for this PCP, all interested potential tenderers are invited to take part in an open market
consultation (regardless of their geographic location, the size or governance structure of their organisation). The
open market consultation will start two months after the publishing of this announcement, early April, and will
end in June 2016.
This open market consultation will be a crucial stage in the final definition of the PCP challenge, the fine-tuning
of the buyers’ requirements and the investigation of the market’s response to it. It will also provide you with an
overview on the procurement objectives, the PCP process and the main clauses of the contract. You will also
have the opportunity to ask questions.
The market consultation will take place in several formats:
• through an online questionnaire, where input can be added directly;
• in face to face meetings, namely in Antwerp, Copenhagen and Helsinki). These meetings will take place on the
following dates:
- 24 May 2016 in Antwerp, Belgium
- 30 May 2016 in Helsinki, Finland
- 6 June 2016 in Copenhagen, Denmark
Dates maybe be postponed if needed, but always subjected to an advance notification. Alll dates, venues
and registtationprocedures for the meetings and webinars will be published on the project website,
www.select4cities.eu.
• supported by online webinars;
• and finally through an online Q&A forum, where questions will be answered within 48 hours.
You can participate in the PCP call for tender even if you did not participate in the open market consultation.
Due to the fact that Digipolis acts as a lead procurer, this PIN is published in English and Dutch (in accordance
with article 33 §1 of the Laws dated July 18, 1966 on the use of languages in administrative matters).
The open market consultation, however, will be held in the consortium’s language of communication, i.e.
English. All information provided during the open market consultation and other background information will be
published on the project website in English (www.select4cities.eu), but will be made available in Dutch upon
request.
The Select for Cities call for tender will foresee all documents in English (made available in Dutch upon
request). Communication on the project website (before, during and after the procurement) will be made
available in English (and in Dutch upon request).
The offers to the PCP call for tender can be submitted in English.
(if known, give figures only)  Estimated cost excluding VAT:  _____ Currency: 

or

Range: between :  2500000.00 and: 4000000.00  Currency:  EUR

Lots   (for information about lots, use Annex B as many times as there are lots)

This contract is divided into lots:    yes   no

II.5) Common procurement vocabulary (CPV)
 Main vocabulary Supplementary vocabulary (if applicable)
Main object 73000000  
Additional object(s) 72000000  
 48000000  

II.6) Scheduled date for start of award procedures  (if known)



EN  Standard form 01 - Prior information notice 6 / 13

01/11/2016

II.7) Information about Government Procurement Agreement (GPA)
The contract is covered by the Government Procurement Agreement (GPA):   yes   no

II.8) Additional information:   (if applicable)

The SELECT for Cities project searches for new technologies to design, research and develop “cities as linked
and large-scale IoE labs”, with the common challenge lying in developing an open, standardized, data-driven,
service-oriented and user-centric platform for European cities that enables large-scale co-creation, testing and
validation of urban IoE applications and services.
The consortium is built around three renowned Smart Cities: Antwerp, Copenhagen, Helsinki, and comprises
a balanced combination of six multidisciplinary partners across four European countries: Belgium, Denmark,
Finland and the UK. These are Forum Virium Helsinki (the project coordinator and contracting authority),
Digipolis (main contracting authority), iMinds, Københavns Kommune (contracting authority), Stad Antwerpen,
and 21C Consultancy Limited (partners presented in alphabetical order).
The technologies and solutions shall be acquired by using a Pre-Commercial Procurement Process (PCP).
Multiple companies developing Research and Development Services will take part in the process. As such, the
PCP process is thought to be a competitive process, enabling the procurers and innovators to share the risks
and benefits of innovation.
A transparent process will be organized that includes experts to perform the reviews of the proposed solutions in
the different phases of the PCP process. All tenders will be evaluated using the same criteria regardless of the
geographical location of company, company size or governance structure. Furthermore, the tenders that offer
the best solution at an appropriate risk and cost level will be favoured (best value for money).
R&D services contracts will be awarded to a number of R&D providers in parallel to compare competing
alternative solution approaches. This will be done in a phased approach with a framework agreement that
covers three R&D phases (solution design, prototyping, pilot deployments made available to end users and
living labs from the participating cities supported by buyers group.
The estimated value of the PCP ranges from 2.500.000 - 4.000.000 euro 21% VAT included.

--------------------  (Use this section as many times as needed but
do not mix supplies and services in part II.2)  --------------------
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Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1) Conditions relating to the contract:

III.1.1) Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions
governing them:   (if known, provide information only in the case of works contracts)
_____

III.2) Conditions for participation:

III.2.1) Information about reserved contracts:   (if applicable)
The contract is restricted to sheltered workshops
The execution of the contract is restricted to the framework of sheltered employment programmes
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Section VI: Complementary information

VI.1) Information about European Union funds: 

The contract is related to a project and/or programme financed by European Union funds   yes   no

(if yes) Reference to project(s) and/or programme(s):

This PCP procurement receives funding under the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation
Programme under the Horizon 2020 grant agreement Select for Cities No 688196.
The EU is however not participating as a contracting authority in this procurement.

VI.2) Additional information:   (if applicable)

This PIN and the open market consultation are not part of any pre-qualification or selection process.
Responding to this PIN and attending the open market consultation is not a prerequisite for participation in any
subsequent procurement, nor can any right be derived from such participation.
The PCP procurement is exempted from the WTO Government Procurement Agreement, the EU public
procurement directives and the national laws that implement them (because it concerns the procurement of
R&D services where the benefits do not accrue exclusively to the contracting authority for its use in the conduct
of its own affairs).

VI.3) Information on general regulatory framework:   (if applicable)
Relevant governmental Internet sites where information can be obtained

Tax legislation: (URL)  _____
Environmental protection legislation: (URL)  _____
Employment protection and working conditions: (URL)  _____

For additional details about relevant governmental services where information can be obtained on taxes,
environmental protection, employment protection and working conditions, please fill Annex A.II-IV (if applicable) 

VI.4) Date of dispatch of this notice:
15/02/2016  (dd/mm/yyyy) - ID:2016-019601
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Annex A
Additional addresses and contact points

I) Addresses and contact points from which further information can be obtained:
Official name:  _____ National ID:  (if known) _____

Postal address: _____

Town:  _____ Postal code:  _____ Country:  _____

Contact point(s):  _____ Telephone: _____

For the attention of:  _____

E-mail: Fax:  _____

Internet address:  (URL) _____

II) Address, contact points and internet site of the relevant government service from which information
can be obtained about taxes:
Official name:  _____ National ID:  (if known) _____

Postal address: _____

Town:  _____ Postal code:  _____ Country:  _____

Contact point(s):  _____ Telephone: _____

For the attention of:  _____

E-mail: Fax:  _____

Internet address:  (URL) _____

III) Address, contact points and internet site of the relevant government service from which information
can be obtained about environmental protection:
Official name:  _____ National ID:  (if known) _____

Postal address: _____

Town:  _____ Postal code:  _____ Country:  _____

Contact point(s):  _____ Telephone: _____

For the attention of:  _____

E-mail: Fax:  _____

Internet address:  (URL) _____

IV) Address, contact points and internet site of the relevant government service from which information
can be obtained about employment protection and working conditions:
Official name:  _____ National ID:  (if known) _____

Postal address: _____

Town:  _____ Postal code:  _____ Country:  _____

Contact point(s):  _____ Telephone: _____

For the attention of:  _____

E-mail: Fax:  _____

Internet address:  (URL) _____

V) Address of the other contracting authority on behalf of which the contracting authority is purchasing
Official name FORUM VIRIUM HELSINKI OY National ID ( if known ): _____

Postal address: UNIONINKATU 24
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Town HELSINKI Postal code 00130

Country Finland (FI)

-------------------- (Use Annex A Section V as many times as needed) --------------------

Official name KOBENHAVNS KOMMUNE National ID ( if known ): _____

Postal address: OTTILIAVEJ 1

Town VALBY Postal code 2500

Country Denmark (DK)

-------------------- (Use Annex A Section V as many times as needed) --------------------
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Annex B
Information about lots

Title attributed to the contract by the contracting authority   _____

Lot No : _____      Lot title : _____

1) Short description:
_____

2)  Common procurement vocabulary (CPV): 
Main vocabulary:

3) Quantity or scope:
_____

(if known, give figures only)  Estimated cost excluding VAT:  _____ Currency: 

or

Range: between :  _____ and: _____  Currency: 

4) Indication about different date for start of award procedures and/or duration of contract  (if applicable)
Scheduled date for start of award procedures:  (if known)  ______  (dd/mm/yyyy)
Duration in months: _____ or in days: _____ (from the award of the contract)

or

(if known) Scheduled date for

start of works: ______ (dd/mm/yyyy)
completion of works: ______ (dd/mm/yyyy)

5) Additional information about lots:
_____
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Annex C1 – General procurement
Service categories referred to in Section II: Object of the contract

Directive 2004/18/EC

 

Category No [1] Subject
1 Maintenance and repair services

2 Land transport services [2], including armoured car services, and courier services,
except transport of mail

3 Air transport services of passengers and freight, except transport of mail

4 Transport of mail by land [3] and by air 

5 Telecommunications services

6 Financial services: a) Insurances services b)Banking and investment services [4]

7 Computer and related services

8 Research and development services [5]

9 Accounting, auditing and bookkeeping services

10 Market research and public opinion polling services

11 Management consulting services [6] and related services

12 Architectural services; engineering services and integrated engineering services;
urban planning and landscape engineering services; related scientific and technical
consulting services; technical testing and analysis services

13 Advertising services

14 Building-cleaning services and property management services

15 Publishing and printing services on a fee or contract basis

16 Sewage and refuse disposal services; sanitation and similar services

Category No [7] Subject
17 Hotel and restaurant services

18 Rail transport services

19 Water transport services

20 Supporting and auxiliary transport services

21 Legal services

22 Personnel placement and supply services [8]

23 Investigation and security services, except armoured car services

24 Education and vocational education services

25 Health and social services

26 Recreational, cultural and sporting services  [9]

27 Other services

  

  
1 Service categories within the meaning of Article 20 and Annex IIA to Directive 2004/18/EC.
2 Except for rail transport services covered by category 18.
3 Except for rail transport services covered by category 18.
4 Except financial services in connection with the issue, sale, purchase or transfer of securities or other financial
instruments, and central bank services. The following are also excluded: services involving the acquisition or
rental, by whatever financial means, of land, existing buildings or other immovable property or concerning rights
thereon. However, financial service contracts concluded at the same time as, before or after the contract of
acquisition or rental, in whatever form, shall be subject to the Directive.
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5 Except research and development services other than those where the benefits accrue exclusively to the
contracting authority for its use in the conduct of its own affairs on condition that the service provided is wholly
remunerated by the contracting authority.
6 Except arbitration and conciliation services.
7 Service categories within the meaning of Article 21 and Annex IIB of Directive 2004/18/EC.
8 Except employment contracts.
9 Except contracts for the acquisition, development, production or co-production of program material by
broadcasters and contracts for broadcasting time.
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Europese Unie

Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese
Unie
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Info & on-lineformulieren: http://simap.europa.eu

Vooraankondiging
(Richtlijn 2004/18/EG)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam, adressen en contactpunt(en):

Officiële benaming:  DIGIPOLIS Nationale identificatie:  (indien bekend) BE0860487295

Postadres: GENERAAL ARMSTRONGWEG 1

Plaats:  ANTWERPEN Postcode:  2020 Land:  België (BE)

Contactpunt(en):  Digipolis Afdeling Aankoop Telefoon: +32 33387611

Ter attentie van:  Karin Goedheid

E-mail:  karin.goedheid@digipolis.be Fax:  _____

Internetadres(sen): (indien van toepassing)
Adres van de aanbestedende dienst:  (URL) http://www.digipolis.be/

Adres van het kopersprofiel:  (URL) http://www.select4cities.eu

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

 Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

 Andere  ( Bijlage A.I invullen )

I.2) Soort aanbestedende dienst

 Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale of plaatselijke onderverdelingen ervan

 Nationaal of federaal agentschap/bureau

 Regionale of plaatselijke instantie

 Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

 Publiekrechtelijke instelling

 Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

 Andere: (specificeren)

I.3) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Defensie

Openbare orde en veiligheid

Milieu

Economische en financiële zaken

Gezondheid

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sociale bescherming

Recreatie, cultuur en godsdienst

Onderwijs

Andere:  (specificeren)
Informatica en Communicatie Technologie

I.4) Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten:

 ja   neen
dan kunnen nadere inlichtingen over die aanbestedende diensten in bijlage A worden verstrekt
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Afdeling II.A: Voorwerp van de opdracht - Werken

II.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
_____

II.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken:
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: 
_____

NUTS-code: 

II.3) Inlichtingen over de raamovereenkomst: 

De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst:    ja   neen

II.4) Korte beschrijving van de aard en de omvang van de werken:
_____

(indien bekend, alleen cijfers geven)  Geraamde waarde zonder btw:  _____ Munt: 

of

Tussen :  _____ en: _____  Munt: 

Percelen   (voor inlichtingen over percelen, zoveel keer bijlage B gebruiken als er percelen zijn)

Verdeling in percelen:    ja   neen

II.5) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
Hoofdcategorieën:

II.6) Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures en de uitvoeringstermijn van de
opdracht
Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:  (indien bekend)  ______  (dd/mm/jjjj)
Periode in maanden: _____ of dagen: _____ (vanaf de gunning van de opdracht)

of

(indien bekend) Geplande datum

aanvang van de werken: ______ (dd/mm/jjjj)
voltooiing van de werken: ______ (dd/mm/jjjj)

II.7) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):   ja   neen

II.8) Nadere inlichtingen:   (indien van toepassing)
_____
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Afdeling II. B: Voorwerp van de opdracht - Leveringen of diensten

II.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
"SELECT for Cities" (= een Pre-Commercieel Europees Aankoopproject, PCP) voor de aankoop van Onderzoek
en Ontwikkeling diensten met als doel de ontwikkeling van een gestandaardiseerd, open, data-gedreven,
gebruikers- en dienstverleningsgeörienteerd platform, dat co-creatie, testing en validatie van Internet of
Everything diensten voor steden mogelijk maakt.

II.2) Type opdracht en plaats van levering of van uitvoering:   (Kies slechts één categorie – leveringen of
diensten – die het best overeenkomt met het voorwerp van uw opdracht of aankoop/aankopen)

 Leveringen  Diensten
Dienstencategorie nr:  8
(Zie voor de dienstencategorieën bijlage C1)

Belangrijkste plaats van dienstverlening of levering: 
De R&D diensten zullen worden geïntegreerd met Internet of Everything labo's in de aankopende steden in
België (Antwerpen), Finland (Helsinki) en Denemarken (Kopenhagen)

NUTS-code: 

II.3) Inlichtingen over de raamovereenkomst: 

De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst:    ja   neen

II.4) Korte beschrijving van de aard en de hoeveelheid of de waarde van de leveringen of de diensten:
 (voor elke categorie diensten)

Deze vooraankondiging heeft als doel de aankondiging van de Select for Cities marktverkenning, alsook
de PCP (Pre-Commerciële Aankoop) van het gestandaardiseerd, open, data-gedreven, gebruikers- en
dienstverleningsgeörienteerd platform dat co-creatie, testing en validatie van Internet of Everything diensten
voor steden mogelijk maakt. Alle informatie over de PCP-procedure en over het verloop en de resultaten van de
marktverkenning worden ter beschikking gesteld op de Select for Cities projectwebsite (www.select4cities.eu).
De gemeenschappelijke uitdaging van Select for Cities is het onderzoek, ontwerp en ontwikkeling van
een grootschalig geconnecteerd internet of Everything laboratorium tussen steden. De uitdaging ligt in de
ontwikkeling van een gestandaardiseerd, open, data-gedreven, gebruikers- en dienstverleningsgeörienteerd
platform dat co-creatie, testing en validatie van stedelijke Internet of Everything diensten en applicaties mogelijk
maakt.
Deze aanpak komt tegemoet aan een lange-termijn doelstelling wat betreft stedelijke innovatie ondersteund
door data en bewijsvoering. Het vooropgestelde platform veronderstelt dan ook een reeks van vereisten,
componenten en eigenschappen die vandaag als dusdanig nog niet beschikbaar zijn in de bestaande
oplossingen.
Zo zal het platform in belangrijke mate de samenwerking tussen afdelingen en steden toelaten en
ondersteunen, alsook het (geautomatiseerd) testen van IoE diensten. Het ontwerp ervan wordt idealiter
gebaseerd op een open en modulaire opbouw, en moet cloudgebaseerde, datagedreven, dienstverlenings- en
gebruikersgeörienteerde co-creatie en testing op grote schaal toelaten.
De gezamenlijke betrachting van het aankopende consortium ligt in deze pre-commerciële context voornamelijk
in het vrijwaren van en het integreren van vandaag al bestaande, maar ook van alle toekomstige, stedelijke
oplossingen en inspanningen met het te bouwen platform. Er moet dan ook bijzondere aandacht worden
geschonken aan technologieën en instrumenten die een vlotte communicatie en integratie met het platform
mogelijk maken. Select for Cities’ ultieme doelstelling bestaat erin de idee om de stad als een groots Internet of
Everything Labo in praktijk te brengen.
Verwachte start-/einddatum van de PCP aankoopprocedure: 1 november 2016 – 31 december 2018.
De testen zullen plaatsvinden in de Internet of Everything labo’s in de aankopende steden in België
(Antwerpen), Finland (Helsinki) en Denemarken (Kopenhagen). Deze testen zullen voor de geselecteerde
dienstverleners kunnen dienen als eerste gebruikers referentietesten.
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De geselecteerde dienstverleners worden zelf eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten (IPR) die zij
gedurende de uitvoering van de PCP genereren. Zo verkrijgen zij de mogelijkheid om deze rechten verder te
exploiteren en zo het marktpotentieel van de ontwikkelde oplossingen aan te spreken buiten de leden van het
oorspronkelijke aankopende consortium.
Vandaag leven 78% van de Europese burgers in stedelijke omgevingen; 85% van het BBP van de Europese
Unie wordt gegenereerd in de steden. Verschillende Europese steden zijn voorlopers in de hoogdringende
transitie naar een koolstofarme, grondstofdoeltreffende en marktconforme economie. Onze steden bekleden
een sleutelpositie bij het tegemoetkomen aan cruciale socio-economische uitdagingen in Europa: banen, groei
en investeringen, innovatie, energie-efficiëntie, ontwikkeling van koolstofarme technologieën en CO-reductie,
om er maar enkele te noemen. […] Het verbinden en verbeteren van infrastructuren, technologieën en diensten
in cruciale stedelijke sectoren op een intelligente manier (bv. in transport, gebouwen, energie, ICT) zal de
levenskwaliteit, de competitiviteit en de duurzaamheid in onze steden in grote mate verhogen. We hebben
hier te maken met een groeimarkt waarvan de totale waarde wordt geschat op 1,3 biljoen euro in 2020, een
enorme potentiële uitvoermarkt voor Europa. – uittreksel uit “Europese context” (https://eu-smartcities.eu/about/
european_context)
Ter voorbereiding van de Select for Cities PCP worden alle potentiële aanbieders, onafhankelijk van hun
organisatiestructuur, geografische locatie of bedrijfsomvang, uitgenodigd om deel te nemen aan een open
marktverkenning. Deze marktverkenning start 2 maanden na de publicatiedatum van deze vooraankondiging,
en loopt m.a.w. van begin april 2016 tot ca. eind juni 2016.
Deze open marktverkenning heeft een cruciale rol in de finale definitie van de PCP uitdaging, de verfijning
van de wensen en vereisten van aankopende overheden, alsook het onderzoeken van de marktrespons. De
marktverkenning maakt het eveneens mogelijk om onze doelstellingen, de aankoopprocedure (PCP) en de
relevante contractvoorwaarden verder te verduidelijken. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.
De Select for Cities marktverkenning zal op verschillende manieren verlopen:
• met een online vragenlijst, zodat rechtstreekse input kan worden gegeven;
• door middel van openbare sessies in Antwerpen, Kopenhagen en Helsinki . Deze gaan door op volgende data:
- 24 mei 2016 te Antwerpen, België
- 30 mei 2016 te Helksinki, Finland
- 6 juni 2016 te Kopenhagen, Denemarken
Deze data kunnen - indien nodig - nog gewijzigd worden, maar dit zal steeds tijdig worden aangekondigd.
Alle data, locaties en inschrijvingsmodaliteiten worden gepubliceerd op de Select for Cities projectwebsite,
www.select4cities.eu.
• ondersteund met online webinars;
• en ondersteund door een online Q&A forum, waarop de gestelde vragen zullen worden beantwoord binnen de
48 uur.
Latere deelname aan de uitnodiging tot prijsofferte (call for tender) is mogelijk zonder deelname aan de open
marktverkenning.
Als leidend aankoper is Digipolis onderworpen aan de Belgische wetgeving (cfr. artikel 33 §1 Koninklijk besluit
van 18 juli 1966 (B.S. van 2.8.1966) houdende coördinatie van de wetten op het gebruik van de talen in
bestuurszaken). Deze vooraankondiging (PIN) wordt gepubliceerd in het Nederlands en in het Engels.
De open marktverkenning, daarentegen, zal in het Engels, de voertaal van het projectconsortium, worden
gehouden. Alle relevante (achtergrond)informatie die gedurende de marktverkenning wordt verspreid, zal op de
projectwebsite (www.select4cities.eu) in het Engels worden gepubliceerd (en in het Nederlands op verzoek ter
beschikking worden gesteld).
In de Select for Cities uitnodiging tot prijsofferte (call for tender) zullen alle documenten in het Engels
worden aangeboden (en in het Nederlands op verzoek ter beschikking worden gesteld). De informatie op de
projectwebsite zal, zowel tijdens, vóór als na de aankoopprocedure, in het Engels worden aangeboden (en in
het Nederlands op verzoek).
Offertes naar aanleiding van de PCP worden aanvaard in het Engels.
(indien bekend, alleen cijfers geven)  Geraamde waarde zonder btw:  _____ Munt: 

of

Tussen :  2500000.00 en: 4000000.00  Munt:  EUR
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Percelen   (voor inlichtingen over percelen, zoveel keer bijlage B gebruiken als er percelen zijn)

Verdeling in percelen:    ja   neen

II.5) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
 Hoofdcategorieën Subcategorieën (indien van toepassing)
Hoofdopdracht 73000000  
Bijkomende opdrachten 72000000  
 48000000  

II.6) Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures  (indien bekend)
01/11/2016

II.7) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):   ja   neen

II.8) Nadere inlichtingen:   (indien van toepassing)

Het Select for Cities project gaat op zoek naar nieuwe technologieën voor het onderzoek naar, en het
ontwerp en ontwikkeling van steden als grootschalige en geconnecteerde Internet of Everything laboratoria.
De uitdaging ligt in de ontwikkeling van een gestandaardiseerd, open, data-gedreven, gebruikers- en
dienstverleningsgeörienteerd platform dat co-creatie, testing en validatie van stedelijke Internet of Everything
diensten en applicaties.
Het consortium is opgebouwd rond 3 vermaarde Smart Cities: Antwerpen, Kopenhagen en Helsinki, en is
samengesteld met 6 multidisciplinaire organisaties uit verschillende Europese landen (België, Denemarken,
Finland en het Verenigd Koninkrijk). Deze zijn (in alfabetische volgorde) Forum Virium Helsinki (project
coördinator en tevens aankopende partner), Digipolis (leidend aankoper), iMinds, Københavns Kommune
(aankopende partner), Stad Antwerpen, en 21C Consultancy Ltd.
De technologieën en oplossingen worden verworven door middel van een PCP procedure (Pre-Commercial
Procurement). PCP is een competitief proces dat aankopers en aanbieders/innovators in staat stelt om de
risico’s en baten van de innovatie onderling te delen. Verschillende organisaties die R&D diensten aanbieden
zullen aan de procedure deelnemen.
Ondersteund door experten zal een transparante procedure worden georganiseerd voor de evaluatie van de
aangeboden oplossingen in de verschillende fasen van de PCP. Alle aanbieders zullen worden geëvalueerd aan
de hand van dezelfde criteria, onafhankelijk van organisatiestructuur, geografische locatie of bedrijfsomvang. De
offertes die de beste oplossing bieden tegen de meest gepaste kostprijs en risico zullen worden gehonoreerd.
De R&D contracten worden toegekend aan meerdere R&D dienstverleners in parallel, zodat in de competitie
de aangeboden oplossingen kunnen worden vergeleken. De toekenning vindt plaats onder de vorm van
een raamovereenkomst die het volledige en gefaseerde verloop van de drie R&D fasen (oplossingsontwerp;
prototype; pilootimplementatie beschikbaar voor eindgebruikers en de living labs van de aankopende
overheden) bevat.
De PCP-waarde wordt geraamd op 2.500.000 – 4.000.000 euro, 21% BTW inclusief.

--------------------  (Dit deel zo vaak gebruiken als nodig is, maar in rubriek II.2 telkens
één type opdracht invullen: ofwel leveringen ofwel diensten)  --------------------
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Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht:

III.1.1) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften
dienaangaande:   (indien bekend, inlichtingen alleen in het geval van opdrachten voor werken verstrekken)
_____

III.2) Voorwaarden voor deelneming:

III.2.1) Informatie over voorbehouden opdrachten:   (indien van toepassing)
De opdracht is bestemd voor sociale werkplaatsen
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van de programma’s voor beschermde arbeid
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie: 
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie
wordt gefinancierd   ja   neen

(Zo ja) Verwijzen naar project(en) en/of programma(‘s):

Deze PCP aankoop wordt gesubsidieerd via het Onderzoeks- en Innovatieprogramma van de Europese Unie
en de Horizon 2020 financieringsovereenkomst “Select for Cities, No. 688196”.
De Europese Unie is echter geen aanbestedende overheid in deze aankoopprocedure.

VI.2) Nadere inlichtingen:   (indien van toepassing)

De vooraankondiging en de open marktverkenning maken op geen enkele manier deel uit van de voorselectie
of van het selectieproces. Deelname aan de open marktverkenning of reageren op deze vooraankondiging is
geen randvoorwaarde voor de latere deelname aan enige vorm van aankoop, noch kan enig recht op deelname
hieruit ontstaan.
De PCP aankoopprocedure is vrijgesteld van de WHO-overeenkomst inzake overheidsopdrachten, de EU-
richtlijnen van de EU inzake overheidsopdrachten en de nationale wetgeving die deze toepast. Het betreft de
aankoop van R&D dienstverlening waarbij de baten niet uitsluitend ten goede komen van de aanbestedende
overheid voor het eigen gebruik.

VI.3) Inlichtingen over de algemene voorschriften:   (indien van toepassing)
Internetsites van de overheid waar inlichtingen verkrijgbaar zijn

Belastingwetgeving: (URL)  _____
Milieuwetgeving: (URL)  _____
Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden: (URL)  _____

Voor meer inlichtingen over de overheidsdiensten die inlichtingen verstrekken over belastingen,
milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, kunt u bijlage A.II-IV invullen (indien van
toepassing) 

VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging:
15/02/2016  (dd/mm/jjjj) - ID:2016-019601
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Bijlage A
Extra adressen en contactpunten

I) Adressen en contactpunten voor meer inlichtingen:
Officiële benaming:  _____ Nationale identificatie:  (indien bekend) _____

Postadres: _____

Plaats:  _____ Postcode:  _____ Land:  _____

Contactpunt(en):  _____ Telefoon: _____

Ter attentie van:  _____

E-mail: Fax:  _____

Internetadres:  (URL) _____

II) Adres, contactpunten en internetsite van de overheidsdienst waar inlichtingen over belastingen
verkrijgbaar zijn:
Officiële benaming:  _____ Nationale identificatie:  (indien bekend) _____

Postadres: _____

Plaats:  _____ Postcode:  _____ Land:  _____

Contactpunt(en):  _____ Telefoon: _____

Ter attentie van:  _____

E-mail: Fax:  _____

Internetadres:  (URL) _____

III) Adres, contactpunt en internetsite van de overheidsdienst waar inlichtingen over milieubescherming
verkrijgbaar zijn:
Officiële benaming:  _____ Nationale identificatie:  (indien bekend) _____

Postadres: _____

Plaats:  _____ Postcode:  _____ Land:  _____

Contactpunt(en):  _____ Telefoon: _____

Ter attentie van:  _____

E-mail: Fax:  _____

Internetadres:  (URL) _____

IV) Adres, contactpunten en internetsite van de overheidsdienst waar inlichtingen over
arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden verkrijgbaar zijn:
Officiële benaming:  _____ Nationale identificatie:  (indien bekend) _____

Postadres: _____

Plaats:  _____ Postcode:  _____ Land:  _____

Contactpunt(en):  _____ Telefoon: _____

Ter attentie van:  _____

E-mail: Fax:  _____

Internetadres:  (URL) _____

V) Adressen van de andere aanbestedende dienst namens welke de aanbestedende dienst aankoopt
Officiële benaming FORUM VIRIUM HELSINKI OY Nationale identificatie ( indien

bekend ): _____
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Postadres: UNIONINKATU 24

Plaats HELSINKI Postcode 00130

Land Finland (FI)

-------------------- (Bijlage A, afdeling V, zo dikwijls gebruiken als nodig is) --------------------

Officiële benaming KOBENHAVNS KOMMUNE Nationale identificatie ( indien
bekend ): _____

Postadres: OTTILIAVEJ 1

Plaats VALBY Postcode 2500

Land Denemarken (DK)

-------------------- (Bijlage A, afdeling V, zo dikwijls gebruiken als nodig is) --------------------
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Bijlage B
Inlichtingen over percelen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming   _____

Perceel nr : _____      Titel : _____

1) Korte beschrijving:
_____

2)  CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten): 
Hoofdcategorieën:

3) Hoeveelheid of omvang:
_____

(indien bekend, alleen cijfers geven)  Geraamde waarde zonder btw:  _____ Munt: 

of

Tussen :  _____ en: _____  Munt: 

4) Afwijkende datum voor de aanvang van de gunningsprocedures en/of de duur van de opdracht
 (indien van toepassing)
Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures:  (indien bekend)  ______  (dd/mm/jjjj)
Periode in maanden: _____ of dagen: _____ (vanaf de gunning van de opdracht)

of

(indien bekend) Geplande datum

aanvang van de werken: ______ (dd/mm/jjjj)
voltooiing van de werken: ______ (dd/mm/jjjj)

5) Aanvullende inlichtingen over percelen:
_____
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Bijlage C1 – Algemene aanbesteding
Dienstencategorieën bedoeld in afdeling II: voorwerp van de opdracht

Richtlijn 2004/18/EG

 

Categorie nr [1] Voorwerp
1 Onderhouds- en reparatiediensten

2 Diensten voor vervoer te land [2],met inbegrip van diensten voor vervoer per
pantserwagen en koeriersdiensten, postvervoer uitgezonderd

3 Diensten voor luchtvervoer van passagiers en vracht, met uitzondering van
postvervoer

4 Postvervoer te land [3] en door de lucht

5 Telecommunicatiediensten

6 Financiële diensten: a) Verzekeringsdiensten b)Bankverrichtingen en diensten in
verband met beleggingen [4]

7 Computer- en aanverwante diensten

8 Diensten voor onderzoek en ontwikkeling [5]

9 Diensten van accountants, controle en boekhouding

10 Diensten voor marktonderzoek en peiling van de openbare mening

11 Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten

12 Bouwkundige diensten; technische en geïntegreerde technische diensten; diensten
van stedenbouw en landschapsarchitectuur; diensten voor aanverwante technische
en wetenschappelijke advisering; diensten voor het uitvoeren van technische proeven
en analyses

13 Advertentie- en reclamediensten

14 Diensten voor het schoonmaken van gebouwen en het beheer van onroerende
goederen

15 Uitgeverij- en drukkerijdiensten, in eigen beheer of op contractbasis

16 Riolering en vuilnisophaaldiensten; afvalverwerking en aanverwante diensten

Categorie nr [7] Voorwerp
17 Hotel- en restauratiediensten

18 Spoorwegvervoerdiensten

19 Vervoerdiensten over het water

20 Diensten voor ondersteunend en hulpvervoer

21 Rechtskundige diensten

22 Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing [8]

23 Opsporings- en bewakingsdiensten, uitgezonderd vervoer per pantserwagen

24 Diensten voor onderwijs en beroepsonderwijs

25 Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

26 Diensten voor cultuur, sport en recreatie  [9]

27 Andere diensten

  

  
1 Dienstencategorieën zoals bedoeld in artikel 20 en bijlage IIA bij Richtlijn 2004/18/EG.
2 Met uitzondering van de spoorwegdiensten, die vallen onder categorie 18.
3 Met uitzondering van de spoorwegdiensten, die vallen onder categorie 18.
4 Behalve financiële diensten betreffende de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de overdracht van effecten
of andere financiële instrumenten, en door de centrale banken verleende diensten. Uitgesloten zijn tevens
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diensten betreffende de verwerving of de huur, ongeacht de financiële vorm, van grond, bestaande gebouwen of
andere onroerende zaken of betreffende de rechten hierop; de overeenkomsten betreffende financiële diensten
die voorafgaand aan, gelijktijdig met of als vervolg op het koop- of huurcontract worden verstrekt, zijn echter,
ongeacht hun vorm, aan deze richtlijn onderworpen.
5 Behalve diensten voor onderzoek en ontwikkeling, met uitzondering van die waarvan de resultaten in
hun geheel aan de aanbestedende dienst toekomen voor gebruik ervan in de uitoefening van zijn eigen
werkzaamheden, mits de dienstverlening volledig door de aanbestedende dienst wordt beloond.
6 Behalve diensten voor arbitrage en bemiddeling.
7 Dienstencategorieën zoals bedoeld in artikel 21 en bijlage IIB bij Richtlijn 2004/18/EG.
8 Behalve arbeidsovereenkomsten.
9 Met uitzondering van overeenkomsten voor de aankoop, ontwikkeling, productie of coproductie van
programmamateriaal door radio-omroeporganisaties en overeenkomsten betreffende zendtijd.
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