
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANBESTEDING REF NR. BVI/OVP/11/2022 
 

Uitnodiging voor inschrijving op een aanbesteding voor het verlenen van CONSULTANCYDIENSTEN MET HET OOG OP 

DE ONTWIKKELING VAN EEN BUSINESSCASE VOOR DE PRODUCTIE VAN GENEESMIDDELEN VOOR DE MENSELIJKE 

GEZONDHEID voor het Botswana Vaccine Institute Limited 

 

Het Botswana Vaccine Institute Limited (BVI/het Instituut) nodigt hierbij consultancybedrijven met aanzienlijke 

ervaring uit om in te schrijven op de aanbesteding voor het verlenen van consultancydiensten met het oog op de 

ontwikkeling van een businesscase voor de productie van geneesmiddelen voor de menselijke gezondheid voor 

het Botswana Vaccine Institute Limited (BVI) - aanbesteding nr. BVI/OVP/11/2022. 

 

Buitenlandse bedrijven moeten joint ventures /partnerschappen aangaan met bedrijven in handen van burgers met 

het oog op een betere ontwikkeling en meer empowerment van de burgers. 

 

Inschrijvers met domicilie in Botswana moeten aan de volgende criteria voldoen voor de aanbesteding:- 

 

i) Geregistreerd zijn bij de Public Procurement and Asset Disposal Board (PPADB) in de volgende categorieën: 

CODE: 322 CONSULTANCYDIENSTEN VOOR DE GEZONDHEIDSZORG 
Subcode 01: Klinisch of 
CODE: 317 ANDERE CONSULTANCYDIENSTEN 

Subcode 07: Gezondheidsadviesdiensten 
 

ii) Voor buitenlandse ondernemingen moeten de consultancybureaus geregistreerd zijn bij de 

bevoegde regelgevende instanties in hun respectieve landen. 

iii) Voor consortia, bewijs van registratie bij beroepsorganisaties voor alle leden (indien van toepassing) 

om in orde te zijn. 

iv) CIPA Uittreksel met (Lijst van bestuurders en aandeelhouders van het bedrijf en hun nationaliteit) 

 

v) Internationale ondernemingen moeten een oprichtingsakte uit hun land van oorsprong voorleggen. 

 

vi) Geldig belastingscertificaat of een vrijstelling daarvan (voor plaatselijke bedrijven). 

 

De aanbestedingsdocumenten zijn beschikbaar vanaf 11 april 2022 en kunnen worden verkregen via het 

aanbestedingsportaal van het Botswana Vaccine Institute Limited op www.bvi-tenders.co.bw, op vertoon van een 

betalingsbewijs tegen een niet-terugbetaalbaar en niet-overdraagbaar tarief van 500.00 BWP (alleen vijfhonderd 

pula). Bedrijven in handen van jongeren betalen bij indiening van een identiteitsbewijs (Omang) een niet-

terugbetaalbaar en niet-overdraagbaar tarief van 250,00 BWP (tweehonderdvijftig pula), betaalbaar op de 

volgende BVI-rekening: 

Rekeningnaam: BVI Limited  Banknaam: ABSA Bank Botswana 

Rekeningnummer: 3072742  Naam agentschap: Barclays 

House Code agentschap: 290267  Swift Code: BARCBWGXXXX 

 

Aanbestedingen bekijken en indienen kan ook via ons aanbestedingsportaal op www.bvi-tenders.co.bw . U dient 

contact op te nemen met procurement@bvi.co.bw + 2673986700 met een betalingsbewijs om uw inloggegevens 

voor het portaal aan te maken, zodat u toegang krijgt tot het aanbestedingsdocument en het kunt downloaden. 

Inschrijvers gebruiken best de bedrijfsnaam en het referentienummer van de aanbesteding als referentienummer. 

 

De biedingen moeten uiterlijk op 23 mei 2022 om 10.00 uur (plaatselijke tijd) worden ingediend. Offertes moeten 

worden ingediend via het BVI tender portaal op www.bvi-tenders.co.bw. In te dienen in PDF-formaat. Offertes die 

na de sluitingsdatum en -tijd worden ontvangen, worden NIET aanvaard. Telefonische, telegrafische, telex-, e-mail- 

of faxoffertes worden NIET aanvaard. De opening van de voorstellen vindt plaats op 23 mei 2022 onmiddellijk na de 

sluiting van de aanbesteding in de foyer van het BVI Procurement Department, Gaborone. De opening van de 

biedingen zal ook gebeuren via virtuele platforms. Link te verstrekken aan allen die de ITT hebben gekocht. 

 

Biedingen kunnen ook worden afgegeven bij het Botswana Vaccine Institute Limited, Plot 6385/90 Lejara Road, 

Gaborone, Botswana. 

 

Niettegenstaande het bovenstaande is BVI niet verplicht het laagst geprijsde of gelijk welk voorstel te aanvaarden. 
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