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Betreft: Oproep tot kandidaatstelling voor de samenwerkingsopdrachten
met de FSMA met betrekking tot de controle van de ged ragsregels
("MiFID") (termijn: 13/08/2013)

Volgend op de vormingscyclus specifieke opdrachten met als thema "MiFID
gedragsregels", die in me i en juni 20 13 door het ICCI werd georganiseerd in
samenwerking met de FSMA, kondigen wij u aan dat de oproep tot
kandidaatstellingen van de FSMA voor deze samenwerkingsopdracht met de
bedrijfsrevisoren werd gelanceerd in het bulletin der aanbestedingen.

Hierna vindt u de link waar deze oproep tot kandidaatstellingen werd
gepubliceerd:
hUps://enot.publicprocurement.belenot-war/preViewNotice.do?noticeld= 153542.

De gekozen procedure voor deze overheidsopdracht is de beperkte openbare
aanbesteding.

Deze procedure verloopt in twee fases:
1) Selectie van de kandidaten;
2) Toekenning van de overheidsopdracht.

Wat de procedure betreft in het kader van de eerste fase, nl. de selectie van de
kandidaten, moet worden genoteerd dat, bovenop alle in de oproep tot
kandidaatstellingen vermelde documenten, het dossier tevens de getekende
bijlage dient te bevatten , waarvan sprake in de bekendmaking sprake en die
eerstdaags door de FSMA zal toegevoegd worden .

Het lastenboek zal slechts aan de gese lecteerde kandidaten overgemaakt worden.

https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=153542
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Aangezien de overheidsopdracht betrekking heeft op een raamakkoord, voor
elke concrete overheidsopdracht, zal een beperkte openbare aanbesteding
worden gelanceerd onder de weerhouden revisoren binnen de voorwaarden van
het raamakkoord, teneinde de specifieke aanbesteding toe te kennen aan een
revisor.

De uiterste datum voor het indienen van de kandidaturen is vastgelegd op
13 augustus 2013.

Met confratemeIe groeten,

Daniel KROES
Voorzitter


