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BIJLAGE 1.
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BIJLAGE 1

LIJST VAN DE ORGANISMEN VAN OPENBAAR NUT IN DE ZIN VAN ARTIKEL 4,
§ 2, 1° EN VAN DE RECHTSPERSONEN IN DE ZIN VAN ARTIKEL 4, § 2, 8
VAN DE WET

[ ]
Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées
Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën
Aquafin
Astrid NV
Autonome Raad voor het Gemeenschapsonderwijs
Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel
Belgische federale Voorlichtingsdienst
[ ]
Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Belgische technische Coöperatie
Belgisch Instituut voor Normalisatie
Belgisch Instituut voor Post en Telecommunicatie
Belgisch Interventie- en Restitutiebureau
Berlaymont 2000
Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de
Arbeiders der Diamantnijverheid.
Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de
Arbeiders in de Houtnijverheid.
Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de
Arbeiders der Ondernemingen voor Binnenscheepsvaart.
Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de
Arbeiders gebezigd door Ladings- en Lossingsondernemingen en
door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen
en Stations (gewoonlijk genoemd "Bijzondere Compensatiekas
voor kindertoeslagen van de zeevaartgewesten")
Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling.
Brusselse
Gewestelijke
Huisvestingsmaatschappij
en
erkende
maatschappijen
Brusselse hoofdstedelijk Dienst voor Brandweer en dringende
medische Hulp
Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds van de gemeentelijke
Thesaurieën
Brussels Instituut voor Milieubeheer
Centrale Dienst voor sociale en culturele Actie ten behoeve van de
Leden van de militaire Gemeenschap
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Centre hospitalier de Mons
Centre hospitalier de Tournai

7
Centre régional d'Aide aux Communes
Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding
Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest
Commissariat général pour les Relations internationales de la
Communauté française de Belgique
Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de lichamelijke
Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie
[ ]
Compte régional d'Aide aux Communes
Conseil économique et social de la Région wallonne
Controledienst voor de Verzekeringen
Controledienst voor de Ziekenfondsen en de Landsbonden van
Ziekenfondsen
De Koninklijke Muntschouwburg
Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit
einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge
Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs.
Dienst voor Regeling der Binnenvaart
Dienst voor de Scheepvaart
Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid
Domus Flandria
Economisch en sociaal Instituut voor de Middenstand
Export Vlaanderen
Federaal Planbureau
Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector
Fonds bijzondere Jeugdbijstaand
Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires
Fonds de Constructions d'Institutions hospitalières et médicosociales de la Communauté française
Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie
Fonds Film in Vlaanderen
Fonds tot Bevordering van het Industrieel Onderzoek in Vlaanderen
Fonds tot Vergoeding van de in Geval van Sluiting van
Ondernemingen ontslagen Werknemers
Fonds Vlaanderen-Azië
Fonds voor Arbeidsongevallen
Fonds voor Beroepsziekten
Fonds voor dringende Geneeskundige Hulp
Fonds voor economische Expansie en regionale Reconversie - Kleine
ondernemingen
Fonds voor economische Expansie en regionale Reconversie - Middelgrote en grote ondernemingen
Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde Staten
Fonds voor de Scheepsjongens aan Boord van Vissersvaartuigen
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Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués
par des Pompages et des Prises d'Eau souterraine
Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten
Grindfonds
Hoge Raad voor de Middenstand
[
]
Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden onder Belgische Vlag
Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen
Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekeringen
Instelling voor de Ontwikkeling van ondergrondse Vergassing
Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les
petites et moyennes Entreprises
Institut für Aus-und Weiterbildung im mittelstand und in kleinen
und mittleren Unternehmen
Institut scientifique de Service public en Région wallonne
Instituut tot Aanmoediging van het wetenschappelijk Onderzoek in
Nijverheid en Landbouw
Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer
Instituut voor de nationale Rekeningen
Instituut voor het archeologisch Patrimonium
Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie
Instituut voor Natuurbehoud
Instituut voor Ruimte-aëronomie
Instituut voor Scheikundig onderzoek
Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden
Instituut voor veterinaire Keuring
Instituut voor Vorming en Begeleiding van de Zelfstandigen en de
kleine en middelgrote Ondernemingen
Intercommunale Maatschappij van de Linker Scheldeoever
Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant
Kind en Gezin
Koninklijke Bibliotheek Albert I
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Koninklijke Instelling van Mesen
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België
Koninklijke Schenking
Koninklijke Sterrenwacht van België
Koninklijke Vlaamse Schouwburg
Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium
Koninklijk meteorologisch Instituut
Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk
Nationaal Geografisch Instituut
Nationaal Instituut voor Criminalistiek
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Nationaal Instituut voor Diergeneeskundig Onderzoek
Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders
Oorlogsslachtoffers
Nationaal Instituut voor Radio-Elementen
Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstandigheden
Nationaal Orkest van België
Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers
Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnenschade
Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen
Nationale Arbeidsraad
Nationale Bank van Belgïe
Nationale Delcrederedienst
Nationale Instelling voor radioactief Afval en Splijtstoffen
Nationale Kas voor Rampenschade
Nationale Loterij
Nationale Plantentuin van België
Nationale Zuiveldienst
Net - Brussel - Gewestelijke Agentschap voor Netheid

en

Office communautaire et régional de l'Emploi et de la Formation
Office de la Naissance et de l'Enfance
Office de Promotion du Tourisme de la Communauté française
Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest
Paleis voor Schone Kunsten
Pensioenfonds voor de Rustpensioenen van het statutair Personeel
van Belgacom
Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij
Radio et Télévision belge de la Communauté française
Regie der Gebouwen
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Rijksdienst voor Pensioenen
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de provinciale en
plaatselijke Overheidsdiensten
Sociaal economische Raad voor Vlaanderen
Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement
Société
publique
d'Administration
des
Bâtiments
scolaires
bruxellois
Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du
Brabant wallon
Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du
Hainaut
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Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur
Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège
Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de
Luxembourg
Société régionale wallonne du Logement et sociétés agréées
Sofibail
Sofibru
Sofico
Studiecentrum voor Kernenergie
Théâtre national de Belgique
Toerisme Vlaanderen

Universitaire instellingen afhangende van de Franse Gemeenschap
Universitaire instellingen afhangende van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
[
]
Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen
Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek
Vlaamse Landmaatschappij
Vlaamse Milieumaatschappij
Vlaamse Onderwijsraad
Vlaamse Radio- en Televisieomroep
Vlaams Commissariaat voor de Media
Vlaams Egalisatie Rente Fonds
Vlaams Fonds voor de Lastendelging
Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een
Handicap
Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden
Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en
technologisch onderzoek in de Industrie
Vlaams Instituut voor het zelfstandig Ondernemen
Vlaams Landbouwinvesteringsfonds
Vlaams Woningfonds voor de grote Gezinnen
Woningfonds van de grote Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk
Gewest

BIJLAGE 2, A.

BIJLAGE 2, A - VOORAANKONDIGING

AFDELING I : AANBESTEDENDE OVERHEID
I.1

NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

Contactpunt(en) :

Telefoon :

Land :

Ter attentie van :
E-mail :

Fax :

Internetadres(sen) (indien van toepassing) :
Adres van de aanbestedende overheid (URL) :
Adres van het kopersprofiel (URL) :

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
Zelfde adres als voor het/de
contactpunt(en)
Andere : bijlage A.I invullen

I.2

hierboven

vermelde

TYPE AANBESTEDENDE OVERHEID EN HOOFDACTIVITEITEN OF -ACTIVITEITEN
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) :

Algemene overheidsdiensten
Defensie
Openbare orde en veiligheid
Milieu
Economische en financiële zaken
Gezondheid
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Sociale bescherming
Recreatie, cultuur en godsdienst
Onderwijs
Andere (specificeren) :

De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbestedende overheden

ja

neen

* niet van toepassing
2
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

AFDELING II.A : VOORWERP VAN DE OPDRACHT (WERKEN)
II.1 VOORWERP
II.1

Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming

II.2

Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : .....................................................................
(zie bijlage 7 van het KB van 8 januari 1996)
II.3
Deze aankondiging betreft een raamovereenkomst
II.4

NUTS code :
ja

neen

Korte beschrijving van de aard en de omvang van de werken

...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
Indien bekend, geraamde waarde zonder BTW (alleen cijfers) : .....................................................................
of tussen ....................................................... en .................................................
Verdeling in percelen (voor inlichtingen over percelen, zoveel keer bijlage B
gebruiken als er percelen zijn)
II.5

Munt : .......................
Munt : .......................
ja

neen

CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)(zie http://simap.eu.int)
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (indien van toepassing)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

II.6

Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures en de uitvoeringstermijn van de opdracht

Geplande datum voor (indien bekend)
begin van de gunningsprocedures
Periode in maanden :

/

/

of in dagen :

(dd/mm/jjjj)
(vanaf de gunning van de opdracht)

of geplande datum voor (indien bekend)

II.7

aanvang van de werken

/

/

(dd/mm/jjjj)

voltooiing van de werken

/

/

(dd/mm/jjjj)

Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

ja

neen

II.8
Nadere inlichtingen (indien van toepassing)
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
* niet van toepassing
3
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

AFDELING II.B : VOORWERP VAN DE OPDRACHT (LEVERINGEN OF DIENSTEN)
II.1
Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming
........................................................................................................................................................................................................................................
II.2
Type opdracht en plaats van levering van de goederen of verlening van de diensten
(Kies slechts één categorie – leveringen of diensten – die het best overeenkomt met het voorwerp van uw opdracht of aankoop/aankopen)
Leveringen

Diensten
Categorie diensten : n°
(Zie voor de dienstencategorieën 1-27, bijlage II van de wet van 24 december 1993)

Belangrijkste plaats van levering of dienstverlening: ...........................................................
NUTS code :
(zie bijlage 7 van het KB van 8 januari 1996)
II.3
Korte beschrijving van de aard en de omvang of waarde van de leveringen of diensten
(voor elke categorie diensten)
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Indien bekend, geraamde waarde zonder BTW (alleen cijfers) : ..........................................................

Munt : ...................................

of : tussen ............................................................................ en ...........................................

Munt : ...................................

Verdeling in percelen (voor inlichtingen over percelen, zoveel keer Bijlage B
gebruiken als er percelen zijn)
II.4

ja

neen

CPV- classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) (zie http://simap.eu.int)
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (indien van toepassing)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

II.5
Geplande datum voor het begin van de gunningsprocedures
(indien bekend)
II.6
Opdracht valt onder de overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

/

/

(dd/mm/jjjj)
ja

neen

II.7
Nadere inlichtingen (indien van toepassing)
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
--------------------(deze afdeling zoveel keer gebruiken als nodig is----------------------vul in rubriek II 2 telkens één type opdracht in : ofwel leveringen ofwel diensten)

* niet van toepassing
4
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

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 Voorbehouden opdrachten (indien van toepassing) :

ja

neen

De opdracht is bestemd voor sociale werkplaatsen
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van de programma's voor beschermde arbeid

AFDELING IV : AANVULLENDE INLICHTINGEN
IV.1 Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met
middelen van de Gemeenschap wordt gefinancierd

ja

neen

Zo ja, verwijzen naar project(en) en/of programma('s) :
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
IV.2 Nadere inlichtingen (indien van toepassing)
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
IV.3 Inlichtingen over de algemene voorschriften
Internetsites van de overheid waar inlichtingen verkrijgbaar zijn
Belastingwetgeving : ..............................................................................................................................................................................................
Milieuwetgeving : ...................................................................................................................................................................................................
Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden : ...........................................................................................................................................
Voor meer inlichtingen over de overheidsdiensten die inlichtingen verstrekken over belastingen, milieubescherming,
arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, kunt u de bijlage A.II-IV invullen (indien van toepassing)
IV.4 Datum van verzending van deze aankondiging :

/

/

(dd/mm/jjjj)

* niet van toepassing
5
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

BIJLAGE A
EXTRA ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN
I.

ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN VOOR MEER INLICHTINGEN

Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

Contactpunt(en) :

Telefoon :

Land :

Ter attentie van :
E-mail :

Fax :

Internetadres (URL) :

II. ADRESSEN, CONTACTPUNTEN EN INTERNETSITES VAN DE OVERHEIDSDIENSTEN WAAR INLICHTINGEN OVER BELASTINGEN
VERKRIJGBAAR ZIJN

Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

Contactpunt(en) :

Telefoon :

Land :

Ter attentie van :
E-mail :

Fax :

Internetadres (URL) :

III. ADRESSEN,

CONTACTPUNTEN EN INTERNETSITES
MILIEUBESCHERMING VERKRIJGBAAR ZIJN

VAN

DE

OVERHEIDSDIENSTEN

WAAR

INLICHTINGEN

Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

Contactpunt(en) :

Telefoon :

Land :

Ter attentie van :
E-mail :

Fax :

Internetadres (URL) :

* niet van toepassing
6
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

OVER

IV. ADRESSEN,

CONTA CTPUNTEN EN INTERNETSITES VAN DE
ARBEIDSCHERMING EN ARBEIDSVOORWAARDEN VERKRIJGBAAR ZIJN

OVERHEIDSDIENSTEN

WAAR

INLICHTINGEN

Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

Contactpunt(en) :

Telefoon :

Land :

Ter attentie van :
E-mail :

Fax :

Internetadres (URL) :

* niet van toepassing
7
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

OVER

PERCEEL NR

BIJLAGE B
INLICHINGEN OVER PERCELEN

Titel : ...........................................................................................................................................................................

1)
KORTE BESCHRIJVING
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
2)

CPV-CLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN)
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (indien van toepassing)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

Bijkomende opdrachten

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

3)
HOEVEELHEID OF OMVANG
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Indien bekend, geraamde waarde zonder BTW (alleen cijfers) :

..........................................

of : tussen ................................................... en ...............................................

Munt : ............................
Munt : ............................

4)
AFWIJKENDE DATUM VOOR DE AANVRAAG VAN DE GUNNINGSPROCEDURES EN/OF DE DUUR VAN DE OPDRACHT
(indien van toepassing)
Geplande datum (indien bekend) van
de aanvang van de gunningsprocedures

Periode in maanden :

of dagen :

/

/

(dd/mm/jjjj)

(vanaf de gunning van de opdracht)

of geplande datum (indien bekend) van
Aanvang van de werken

/

Voltooiing van de werken

/

/
/

(dd/mm/jjjj)
(dd/mm/jjjj)

5)
AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER PERCELEN
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
------------------------------------------------(zoveel keer deze bijlage gebruiken als er percelen zijn)-----------------------------------------------

* niet van toepassing
8
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

BIJLAGE 2, B.

BIJLAGE 2, B - AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
AFDELING I : AANBESTEDENDE OVERHEID

I.1

NAAM , ADRESSEN EN** CONTACTPUNT(EN)

Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

Contactpunt(en) :

Telefoon :

Land :

Ter attentie van :
E-mail :

Fax :

Internetadres(sen) (indien van toepassing) :
Adres van de aanbestedende overheid (URL) :
Adres van het kopersprofiel (URL) :

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde
contactpunt(en)
Ander : bijlage A.I invullen
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem*)
zijn verkrijgbaar op :
Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde
contactpunt(en)
Ander : bijlage A.II invullen
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan :
Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde
contactpunt(en)
Ander : bijlage A.III invullen
I.2

TYPE AANBESTEDENDE OVERHEID EN HOOFDACTIVITEIT OF ACTIVITEITE N**
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) :

Algemene overheidsdiensten
Defensie
Openbare orde en veiligheid
Milieu
Economische en financiële zaken
Gezondheid
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Sociale bescherming
Recreatie, cultuur en godsdienst
Onderwijs
Andere (specificeren) :

De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbestedende overheden

ja

neen

* niet van toepassing
9
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

AFDELING II : VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1 BESCHRIJVING
II.1.1 Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming
II.1.2 Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten**
(Kies slechts één categorie – werken, leveringen of diensten – die het best overeenkomt met het voorwerp van uw opdracht of
aankoop/aankopen)
a)

Werken

Uitvoering
Ontwerp en uitvoering
Uitvoering ongeacht met welke
middelen in overeenstemming
met de door de aanbestedende
overheden opgegeven vereisten

b)

Leveringen

Aankoop
Leasing
Huur
Huurkoop
Een combinatie daarvan

Belangrijkste plaats van uitvoering van Belangrijkste plaats van levering
de werken

c)

Diensten

Categorie diensten :
nr
(Zie voor de dienstencategorieën 1 -27
bijlage II van de wet van 24 december
1993)

Belangrijkste plaats van dienstverlening

...........................................................................
...........................................................................

................................................................................................
.........................................................................................
................................................................................................
.........................................................................................

NUTS code

NUTS code

(zie bijlage 7 van het KB van 8 januari 1996)
II.1.3 De aankondiging betreft
Een overheidsopdracht
Het sluiten van een raamovereenkomst

NUTS code

Het instellen van een dynamisch aankoopsysteem (DAS)*

II.1.4 Inlichtingen over een raamovereenkomst (indien van toepassing)
Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen*
Raamovereenkomst met één onderneming
Aantal
of, indien van toepassing, maximumaantal
deelnemers aan de beoogde raamovereenkomst
Looptijd van de raamovereenkomst : Jaar/jaren :

of maand(en) :

Motivering voor een raamovereenkomst van meer dan vier jaar :
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst (indien van toepassing; alleen
cijfers geven) :
Geraamde waarde zonder BTW : ..................................
Munt : .......................................................
of : tussen .......................................................... en .............................................
Munt : .....................................................
Frequentie en waarde van de te gunnen opdrachten (indien bekend)) : .....................................................................................

* niet van toepassing
10
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen**
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
II.1.6 CPV -classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) (zie http://simap.eu.int)
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (indien van toepassing)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

**

II.1.7 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

ja

neen

II.1.8 Verdeling in percelen (voor inlichtingen over percelen, zoveel keer bijlage II,
gebruiken als er percelen zijn)

ja

neen

ja

neen

Zo ja, moeten offertes worden ingediend voor (één vakje aankruisen) :
één perceel

een of meer percelen

alle percelen

II.1.9 Varianten worden aanvaard

II.2 HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT

II.2.1 Totale hoeveelheid of omvang (indien van toepassing inclusief alle percelen en opties)
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
Indien bekend, geraamde waarde zonder BTW (alleen cijfers) : ..................................................... Munt : ...................................................
of : tussen ............................................... en ...................................
Munt : ..........................................................................
II.2.2 Opties (indien van toepassing)

ja

neen

Zo ja, beschrijving van deze opties : ......................................................................................................................................................................
Indien bekend, voorlopig tijdschema voor de uitoefening van deze opties :
in maanden :

of dagen :

(vanaf de gunning van de opdracht)

Aantal mogelijke verlengingen (indien van toepassing) :

of tussen

en

Indien bekend, in geval van verlengbare opdrachten voor leveringen of diensten, geraamd tijdsbestek voor verdere
opdrachten : in maanden :
of dagen :
(vanaf de gunning van de opdracht)

* niet van toepassing
11
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

II.3 LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT
Periode in maanden :
of aanvang
voltooiing

of dagen:

(vanaf de gunning van de opdracht)

/

/

(dd/mm/jjjj)

/

/

(dd/mm/jjjj)

AFDELING III : JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.1 VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1 Verlangde borgsommen en waarborgen (indien van toepassing)
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waarvan de opdracht wordt gegund (indien van
toepassing)
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

III.1.4 Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht (indien van toepassing)

ja

neen

Zo ja, beschrijving van de bijzondere voorwaarden
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

III.2 VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING

III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of
handelsregister**
...............................................................................................................................................................................................................................................
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

* niet van toepassing
12
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

III.2.2 Economische en financiële draagkracht**
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de
vereisten is voldaan :
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Eventueel vereiste minimumeisen (indien van toepassing) :
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

III.2.3 Technische bekwaamheid**
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de Eventueel vereiste minimumeisen (indien van toepassing) :
vereisten is voldaan :
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................

III.2.4 Voorbehouden opdrachten (indien van toepassing)

ja

neen

ja

neen

De opdracht is bestemd voor sociale werkplaatsen
De uitvoering van de opdracht is beperkt in het kader van programma's voor beschermde arbeid

III.3 VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING**

III.3.1 Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden

Zo ja, verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling :
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
III.3.2 Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van
het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast

ja

neen

* niet van toepassing
13
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

AFDELING IV : PROCEDURE

IV.1 TYPE PROCEDURE

IV.1.1 Type procedure**
Openbaar
Beperkt
Versneld beperkt

Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure
.......................................................................................................................................................

Onderhandeling

Gegadigden zijn reeds geselecteerd

ja

neen

Zo ja, naam en adres opgeven van ondernemers die reeds zijn geselecteerd
overeenkomstig afdeling VI.3). Nadere inlichtingen
Versnelde
onderhandelingsprocedure

Motivering voor het gebruik van een versnelde procedure :
.......................................................................................................................................................

Concurrentiedialoog *
IV.1.2 Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen
(beperkte procedures en onderhandelingsprocedure) (concurrentiegerichte dialoog*)
Beoogd aantal ondernemingen
of beoogd minimumaantal

en, indien van toepassing, maximumaantal

Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden :
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
IV.1.3 Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling (of de dialoog *)
(onderhandelingsprocedure, concurrentiegerichte dialoog)
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal
te beperken oplossingen of ter onderhandeling openstaande offertes wordt beperkt

ja

neen

* niet van toepassing
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** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

IV.2 GUNNINGSCRITERIA

IV.2.1 Gunningscriteria het/de desbetreffende vakje(s) aankruisen
Laagste prijs
of
economisch meest voordelige offerte, gelet op
de onderstaande criteria (de gunningscriteria moeten worden vermeld met hun weging of in afnemende volgorde van
belangrijkheid wanneer om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is)
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document
vermelde criteria
Criteria

Weging

Criteria

Weging

1.
2.
3.
4.
5.

.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

6.
7.
8.
9.
10.

.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

IV.2.2 Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling*

ja

neen

Zo ja, nadere inlichtingen over de elektronische veiling (indien van toepassing)
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

IV.3 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende overheid (indien van toepassing)
...............................................................................................................................................................................................................................................
IV.3.2 Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht

ja

neen

Zo ja,
Vooraankondiging

Aankondiging via een kopersprofiel

Nummer van de aankondiging in het PB :

/S

-

du

/

/

(dd/mm/jjjj)

Nummer van de aankondiging in het PB :

/S

-

du

/

/

(dd/mm/jjjj)

Nummer van de aankondiging in het PB :

/S

-

du

/

/

(dd/mm/jjjj)

Andere eerdere aankondiging (indien van toepassing)

IV.3.3 Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten** (behalve voor een DAS*) of een
beschrijvend document (in geval van een concurrentiedialoog*)
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten
Datum :

/

/

(dd/mm/jjjj)

Tijdstip : .......................................

* niet van toepassing
15
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

Tegen betaling verkrijgbare documenten

ja

Zo ja, prijs (alleen cijfers)...........................................................................................

neen

Munt ............................................

Betalingstermijnen en methode : .......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
IV.3.4 Termijn voor ontvangst van offertes of deelnemingsaanvragen**
Datum :

/

/

Tijdstip : .....................................

(dd/mm/jjjj)

IV.3.5 Datum van verzending van uitnodiging tot het indienen van een offerte of deelneming aan geselecteerde
kandidaten (indien bekend)
(in het geval van beperkte procedures en onderhandelingsprocedures) (en concurrentiedialoog*)
Datum :

/

/

(dd/mm/jjjj)

IV.3.6 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming

ES

CS

DA DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

SK SL

FI

Andere : ................................................................................................................................................................................................................
IV.3.7 Minimuntermijn gedurende welke de inschrijver zijn offerte gestand moet doen (openbare procedure)
tot :

/

/

dd/mm/jjjj)

of periode in maanden :

of dagen :

(vanaf de datum van ontvangst van de offertes)

IV.3.8 Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
Datum :

/

/

dd/mm/jjjj)

Tijdstip : .....................................

Plaats (indien van toepassing) : ......................................................................................................................................................................
Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen (indien van toepassing)

ja

neen

..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

AFDELING VI : AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1. Periodieke opdracht (indien van toepassing)

ja

neen

Zo ja, tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt : ....................................................
VI.2 Opdracht houdt verband met een project en/of een programma
dat met middelen van de Gemeenschap wordt gefinancierd

ja

neen

Zo ja, verwijzen naar project(en) en/of programma('s)
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
* niet van toepassing
16
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

SV

VI. 3 Nadere inlichtingen (indien van toepassing)
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
VI.4 Beroepsprocedures
VI.4.1 Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

E-mail :

Telefoon :

Internetadres (URL) :

Fax :

Land :

Voor bemiddelingsprocedure bevoegde instantie (indien van toepassing)
Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

E-mail :

Telefoon :

Internetadres (URL) :

Fax :

Land :

VI. 4.2 Instellen van beroep (rubriek VI.4.2 invullen of, indien nodig, rubriek VI.4.3)
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep :
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
VI. 4.3 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

E-mail :

Telefoon :

Internetadres (URL) :

Fax :

VI. 5 Datum van verzending van deze aankondiging :

/

/

Land :

(dd/mm/jjjj)

* niet van toepassing
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** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

BIJLAGE A
EXTRA ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN
I.

ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN VOOR MEER INLICHTINGEN

Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

Contactpunt(en) :

Telefoon :

Land :

Ter attentie van :
E-mail :

Fax :

Internetadres (URL) :

II. ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN WAAR BESTEKKEN EN AANVULLENDE DOCUMENTEN (ZOALS DOCUMENTEN VOOR EEN
CONCURRENTIEDIALOOG EN VOOR EEN DYNAMISCH AANKOOPSYSTEEM*) KUNNEN WORDEN AANGEVRAAGD
Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

Contactpunt(en) :

Telefoon :

Land :

Ter attentie van :
E-mail :

Fax :

Internetadres (URL) :

III. ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN VOOR INDIENING VAN OFFERTES /AANVRAGEN TOT DEELNEMING
Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

Contactpunt(en) :

Telefoon :

Land :

Ter attentie van :
E-mail :

Fax :

Internetadres (URL) :

* niet van toepassing
18
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

BIJLAGE B
INLICHTINGEN OVER PERCELEN

PERCEEL NR.

Titel : .........................................................................................................................................................................

1)
KORTE BESCHRIJVING
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
2)

CPV-CLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN)(zie http://simap.eu.int)
Hoofdcategoriën

Subcategoriën (indien van toepassing)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

Bijkomende opdrachten

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

3)
HOEVEELHEID OF OMVANG
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
Indien bekend, geraamde waarde zonder BTW (alleen cijfers) :

..........................................

of : tussen ................................................... en ...............................................
4)

Munt : ............................
Munt : ............................

AFWIJKENDE DATUM VOOR DE DUUR VAN DE OPDRACHT OF DE AANVANG/VOLTOOIING (indien van toepassing)

Periode in maanden :
of aanvang
voltooiing

of dagen :

(vanaf de gunning van de opdracht)

/

/

(dd/mm/jjjj)

/

/

(dd/mm/jjjj)

5)
AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER PERCELEN
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

------------------------------------------------(Zoveel keer deze bijlage gebruiken als er percelen zijn)-----------------------------------------------

* niet van toepassing
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** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

BIJLAGE 2, C.

BIJLAGE 2, C - AANKONDIGING VAN GEGUNDE OPDRACHT
AFDELING I : AANBESTEDENDE OVERHEID
I.1

NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUN(EN)

Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

Contactpunt(en) :

Telefoon :

Land :

Ter attentie van :
E-mail :

Fax :

Internetadres(sen) (indien van toepassing) :
Adres van de aanbestedende overheid (URL) :
Adres van het kopersprofiel (URL)*

I.2

TYPE AANBESTEDENDE OVERHEID EN HOOFDACTIVITEIT OF ACTIVITEITEN
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) :

Algemene overheidsdiensten
Defensie
Openbare orde en veiligheid
Milieu
Economische en financiële zaken
Gezondheid
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Sociale bescherming
Recreatie, cultuur en godsdienst
Onderwijs
Andere (specificeren) :

De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbestedende overheden

*niet van toepassing

1

ja

28/01/10

neen

AFDELING II : VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1 BESCHRIJVING
II.1.1 Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming
II.1.2 Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten
(Kies slechts één categorie – werken, leveringen of diensten – die het best overeenkomt met het voorwerp van uw opdracht of
aankoop/aankopen)
a)

Werken

b)

Uitvoering
Ontwerp en uitvoering
Uitvoering ongeacht met welke
middelen in overeenstemming
met de door de aanbestedende
overheden opgegeven vereisten

Leveringen

c)

Aankoop
Leasing
Huur
Huurkoop
Een combinatie daarvan

Diensten

Categorie diensten :

nr

Stemt u, in het geval van een opdracht
voor de dienstencategorieën 17 to 27 (zie
Bijlage C) in met de publicatie van deze
aankondiging ?
ja
neen
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
.....................................................................................................................................................................................................................
NUTS code
Belangrijkste plaats van levering

(zie bijlage 7 van het KB van 8 januari 1996)
II.1.3 De aankondiging betreft (indien van toepassing)
De sluiting van een raamovereenkomst

Opdracht(en) gebaseerd op een dynamisch aankoopsysteem (DAS)*

II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
II.1.6 CPV -classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) (zie http://simap.europa.eu)
Subcategorieën (indien van toepassing)

Hoofdcategorieën
Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

II.1.7 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

*niet van toepassing

2

ja

28/01/10

neen

II.2 TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN
II.2.1 Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten (alleen cijfers
geven)
(Alleen de totale definitieve waarde opgeven van alle opdrachten, percelen en opties ;
voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten, afdeling V. Gunning van de opdracht
invullen)
Waarde :
,
Munt ....................................................
of laagste offerte
/hoogste offerte
meegerekend

Zonder
BTW

Met
BTW

,
,

BTWtarief (%)

tegen

,

tegen

,

Munt ...... …………………..

AFDELING IV : PROCEDURE
IV.1 TYPE PROCEDURE
IV.1.1 Type procedure
Openbaar

Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging (met
bekendmaking van een aankondiging)

beperkte

Versnelde onderhandelingsprocedure

Versneld beperkte

Onderhandelingsprocedure zonder oproep tot mededinging (zonder
bekendmaking van een aankondiging)
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een
aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie (in
de gevallen vermeld onder k) en l) in bijlage D)
Motivering van de keuze voor de onderhandelingsprocedure zonder
oproep tot mededinging : bijlage D invullen

Concurrentiedialoog*

IV.2 GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1 Gunningscriteria (het/de desbetreffende vakje(s) aankruisen)
Laagste prijs
of
economisch meest voordelige offerte, gelet op
Criteria

Weging

Criteria

Weging

1.
2.
3.
4.
5.

............................
............................
............................
............................
............................

6.
7.
8.
9.
10.

.................................
.................................
.................................
.................................
.................................

............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
............................................................

.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

IV.2.2 Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling*

*niet van toepassing
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neen

IV.3 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende overheid (indien van toepassing)
.....................................................................................................................................................................................................................
IV.3.2 Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht

ja

neen

Zo ja, (de desbetreffende vakjes invullen)
of

Vooraankondiging

Aankondiging via een kopersprofiel*

Nummer van de aankondiging in het PBEU :
Aankondiging van een opdracht

-

/S
of

du

/

(dd/mm/jjjj)

/

Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht (DAS) *

Nummer van de aankondiging in het PBEU :

/S

-

du

/

/

(dd/mm/jjjj)

-

du

/

/

(dd/mm/jjjj)

Aankondigingen in geval van vrijwillige transparantie vooraf
Nummer van de aankondiging in het PBEU :

/S

Andere eerdere aankondigingen
Nummer van de aankondiging in het PBEU :
(dd/mm/jjjj)

/S

-

du

/

/

AFDELING V : GUNNING VAN DE OPDRACHT
OPDRACHT NR :

PERCEEL NR :

V.1

DATUM VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT :

V.2

AANTAL ONTVANGEN OFFERTES :

TITEL : ................................................................................................................

/

/

(dd/mm/jjjj)

V.3 NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND
Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

E-mail :

Telefoon :

Internetadres (URL) :

Fax :

*niet van toepassing
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V.4

INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT (alleen cijfers geven)

Zonder
BTW

Met
BTW

BTWTarief (%)

Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht (indien van toepassing)
Waarde

,

Munt ...........................................................

tegen

,

tegen

,

tegen

,

Totale definitieve waarde van de opdracht
Waarde

,

of laagste offerte

Munt .............................
,

/hoogste offerte
,
Munt ............
meegerekend
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde, aangeven:

aantal jaren

of

aantal maanden

V.5 DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED (indien van toepassing)

ja

neen

Zo ja, waarde of deel van de opdrachten dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed (alleen cijfers geven):
Waarde zonder BTW :

,

Munt : ..................

Deel :

,

(%)

Niet bekend

Korte beschrijving van de waarde/het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed (indien bekend)
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

----------------------------- (Zoveel keer deel gebruiken als nodig is) -----------------------------

*niet van toepassing
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AFDELING VI : AANVULENDE INLICHTINGEN
VI.1 DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA
DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD

ja

neen

Zo ja, verwijzen naar project(en) en/of programma('s)
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
VI. 2 Nadere inlichtingen (indien van toepassing)
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
VI.3 Beroepsprocedures
VI.3.1 Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
Postadres :
Plaats :
E-mail :

Postcode :

Internetadres (URL) :

Telefoon :

Postadres :

Fax :

Land :

Voor bemiddelingsprocedure bevoegde instantie (indien van toepassing)
Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postadres :

E-mail :

Plaats :

Internetadres (URL) :

E-mail :

Postadres :

VI.3.2 Instellen van beroep (rubriek VI.3.2 invullen of, indien nodig, rubriek VI.3.3)
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep :
..........................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
VI.3.3 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postadres :

E-mail :

Plaats :

Internetadres (URL) :

E-mail :

VI. 4 Datum van verzending van deze aankondiging :

/

*niet van toepassing

/
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BIJLAGE C
DIENSTENCATEGORIEN BEDOELD IN AFDELING II : VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Categorie nr(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Categorie n°(7)
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Voorwerp
Onderhouds- en reparatiediensten
Diensten voor vervoer te land(2), met inbegrip van diensten voor vervoer per pantserwagen en
koeriersdiensten, postvervoer uitgezonderd
Diensten voor luchtvervoer van passagiers en vracht, met uitzondering van postvervoer
Postvervoer te land(3) en door de lucht
Telecommunicatiediensten
Financiële diensten :
(a) Verzekeringsdiensten
(b) Bankverrichtingen en diensten in verband met beleggingen(4)
Computer- en aanverwante diensten
Diensten voor onderzoek en technologische ontwikkeling (5)
Diensten van accountants, controle en boekhouding
Diensten voor marktonderzoek en peiling van de openbare mening
Diensten voor bedrijfsadvisering(6) en aanverwante diensten
Bouwkundige diensten ; technische en geïntegreerde technische diensten ; diensten van stedenbouw en
landschapsarchitectuur ; diensten voor aanverwante technische en wetenschappelijke advisering ;
diensten voor de uitvoeren van technische proeven en analyses
Advertentie- en reclamediensten
Diensten voor het schoonmaken van gebouwen en het beheer van onroerende goederen
Uitgeverij- en drukkerijdiensten, in eigen beheer of op contractbasis
Riolering en vuilnisophaaldiensten ; afvalverwerking en aanverwante diensten
Voorwerp
Hotel- en restauratiediensten
Spoorwegvervoerdiensten
Vervoerdiensten over het water
Diensten voor ondersteunend en hulpvervoer
Rechtskundige diensten
Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing (8)
Opsporing- en bewakingsdiensten uitgezonderd vervoer per pantserwagen
Diensten voor onderwijs en beroepsonderwijs
Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
Diensten voor culture, sport en recreatie(9)
Andere diensten

Dienstencategorieën zoals bedoeld in artikel 20 en in bijlage II, A, van de richtlijn 2004/18/EG en in bijlage 2, A, van de wet
Met uitzondering van de spoorwegdiensten, die vallen onder categorie 18.
Met uitzondering van de spoorwegdiensten, die vallen onder categorie 18.
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.
Eveneens uitgesloten : diensten betreffende de verwerving en huur, ongeacht de financiële procedure ervan, van grond, bestaande gebouwen of
andere onroerende zaken of betreffende de rechten hierop ; overeenkomsten betreffende de financiële diensten die voorafgaand aan, gelijktijdig met of
als vervolg op het koop- of huurcontract worden gesloten , vallen echter ongeacht hun vorm, onder deze categorie.
Behalve diensten voor onderzoek en ontwikkeling, met uitzondering van die waarvan de resultaten in hun geheel aan de aanbestedende overheid
toekomen voor gebruik ervan in de uitoefening van zijn eigen werkzaamheden, mits de dienst verlening volledig door de aanbestedende overheid
wordt beloond.
Behalve diensten voor arbitrage en bemiddeling
Dienstencategorieën zoals bedoeld in artikel 21 en in bijlage II,.B, van de richtlijn 2004/18/EG en in bijlage 2, B, van de wet
Behalve arbeidsovereenkomsten
Met uitzondering van overeenkomsten voor de aankoop, ontwikkeling, productie of coproductie van programmamateriaal door radioomroeporganisaties en overeenkomsten betreffende zendtijd

*niet van toepassing
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BIJLAGE D
MOTIVERING VOOR DE GUNNING VAN DE OPDRACHT ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING
VAN EEN AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT IN HET PUBLICATIEBLAD VAN DE EUROPESE UNIE
Gelieve een motivering te geven voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een
aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie. De motivering moet in overeenstemming
zijn met de desbetreffende artikelen van Richtlijn 2004/18/EG en van de wet.
(Overeenkomstig Richtlijn 89/665/EEG inzake rechtsmiddelen, zoals gewijzigd bij Richtlijn 2007/66/EG, kan de
termijn voor het instellen van een beroepsprocedure waarnaar in artikel 2 septies, lid 1, onder a), eerste streepje,
omgezet door artikel 65/24, § 5, van de wet, wordt verwezen, worden verkort op voorwaarde dat de aankondiging ook
de rechtvaardiging bevat van de beslissing van de aanbestedende dienst om de opdracht te gunnen zonder
voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie. Om
van deze verkorte termijn te kunnen gebruikmaken, het/de desbetreffende vakje(s) aankruisen en de vereiste
aanvullende inlichtingen verstrekken).
Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een
aankondiging van de opdracht in het PBEU in overeenstemming met artikel 31 van Richtlijn 2004/18/EG
a) Geen of geen geschikte inschrijvingen in het kader van een:
— openbare procedure
— niet-openbare procedure
b) De desbetreffende producten worden uitsluitend vervaardigd ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of
ontwikkeling overeenkomstig de in de richtlijn vermelde voorwaarden. (alleen voor leveringen).
c) De werken/goederen/diensten kunnen alleen worden uitgevoerd/geleverd/verleend door een specifieke inschrijver
om:
— technische redenen
— artistieke redenen
— redenen die verband houden met de bescherming van uitsluitende rechten
d) In gevallen waarin dringende spoed vereist is ten gevolge van gebeurtenissen die door de aanbestedende dienst niet
konden worden voorzien, in overeenstemming met de daarvoor geldende bepalingen van de richtlijn.
e) Aanvullende werken/leveringen/diensten worden besteld volgens de daarvoor geldende bepalingen van de richtlijn.
f) Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten die zijn besteld volgens de daarvoor
geldende bepalingen van de richtlijn.
g) De opdracht voor dienstverlening wordt gegund aan de winnaar of aan een van de winnaars van een prijsvraag voor
ontwerpen.
h) Voor op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen*.
i) Voor de aankoop van goederen tegen bijzonder gunstige voorwaarden*:
— bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit staakt
— bij curatoren of vereffenaren van een faillissement, een gerechtelijk akkoord of een soortgelijke procedure in de
nationale wet- of regelgeving.
j) Alle inschrijvingen gedaan in het kader van een openbare of niet-openbare procedure (of een concurrentiegerichte
dialoog*) waren onregelmatig of onaanvaardbaar. Alleen de inschrijvers die aan de kwalitatieve selectiecriteria
beantwoordden, zijn tot de onderhandelingen toegelaten.
Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een
aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie
k) Het voorwerp van de opdracht wordt gevormd door in bijlage II, B, bij de richtlijn 2004/18/EG en in bijlage 2, B,
van de wet vermelde diensten.
l) De opdracht valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn.

*niet van toepassing
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Om te kunnen gebruikmaken van de verkorte termijnen waarnaar hierboven wordt verwezen, gelieve na het/de vakje(s)
hierboven te hebben aangekruist op duidelijke en begrijpelijke wijze aan te geven waarom de gunning van de opdracht
zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie
wettig is, door in elk geval de relevante feiten te vermelden en, waar nodig, de wettelijke bevindingen in
overeenstemming met de artikelen van Richtlijn 2004/18/EG (maximaal 500 woorden) en van de wet van 24 december
1993.

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van

Van Koningswege :
De Eerste Minister,

Y. LETERME

*niet van toepassing
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BIJLAGE 3, A.

BIJLAGE 3, A - AANKONDIGING VAN EEN PRIJSVRAAG VOOR ONTWERPEN
Deze prijsvraag valt onder :
richtlijn 2004/18/EG
richtlijn 2004/17/EG ("Nutssectoren")*

AFDELING I : AANBESTEDENDE OVERHEID

I.1

NAAM , ADRESSEN** EN CONTACTPUNT(EN)

Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

Contactpunt(en) :

Telefoon :

Land :

Ter attentie van :
E-mail :

Fax :

Internetadres(sen) (indien van toepassing) :

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :

Zelfde adres als voor
contactpunt(en)
Ander : bijlage A.I invullen

het/de

hierboven

vermelde

Zelfde adres als voor
contactpunt(en)
Ander : bijlage A.II invullen
Projecten of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan :
Zelfde adres als voor
contactpunt(en)
Ander : bijlage A.III invullen

het/de

hierboven

vermelde

het/de

hierboven

vermelde

Meer documentatie is te verkrijgen op het volgende adres:

I.2

TYPE AANBESTEDENDE OVERHEID EN HOOFDACTIVITEIT OF ACTIVITEITEN **
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) :

Algemene overheidsdiensten
Defensie
Openbare orde en veiligheid
Milieu
Economische en financiële zaken
Gezondheid
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Sociale bescherming
Recreatie, cultuur en godsdienst
Onderwijs

* niet van toepassing
29
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

Andere (specificeren) :
I.3 HOOFDACTIVITEIT(EN)
2004/17/EG "nutssectoren")*

VAN DE AANBESTEDENDE DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID (prijsvraag valt onder richtlijn

Productie, vervoer en distributie van gas en warmte
Elektriciteit
Opsporing en winning van aardolie en aardgas
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste
brandstoffen

Water
Postdiensten
Vervoersdiensten per spoor
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten
Havenactiviteiten
Luchthavenactiviteiten

AFDELING II : VOORWERP VAN DE PRIJSVRAAG VOOR ONTWERPEN/BESCHRIJVING VAN HET PRO JECT
II.1 BESCHRIJVING
II.1.1 Door aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming
..................................................................................................................................................................................................................................
II.1.2 Korte beschrijving**
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
II.1.3 CPV -classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)(zie http://simap.eu.int)
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (indien van toepassing)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

**

AFDELING III : JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN**

III.1 CRITERIA VOOR DE SELECTIE VAN DE DEELNEMERS (indien van toepassing)
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

* niet van toepassing
30
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

III.2 DEELNEMING IS AAN EEN BEPAALDE BEROEPSGROEP VOORBEHOUDEN
(indien van toepassing)

ja

neen

Zo ja, beroep aangeven :
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

AFDELING IV : PROCEDURE
IV.1 TYPE PRIJSVRAAG
Openbaar
Beperkt
Beoogd aantal deelnemers

of minimumaantal

/ maximumaantal

IV.2 NAMEN VAN REEDS GESELECTEERDE DEELNEMERS (in het geval van een beperkte prijsvraag)
1. ............................................................................................................... 6. ..........................................................................................................
2. ............................................................................................................... 7. ..........................................................................................................
3. ............................................................................................................... 8. ..........................................................................................................
4. ............................................................................................................... 9. ..........................................................................................................
5. ............................................................................................................... 10. ..........................................................................................................
IV.3 BIJ DE BEOORDELING VAN DE PROJECTEN TE HA NTEREN CRITERIA
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
IV.4 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.4.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende overheid (indien van toepassing)
..................................................................................................................................................................................................................................
IV.4.2 Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende stukken
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten
Datum :
/
/
(dd/mm/jjjj)
Tegen betaling verkrijgbare documenten
Zo ja, prijs (alleen cijfers)...........................................................................................

Tijdstip : ....................................
ja
neen
Munt ............................................

Betalingstermijnen en- methode : ......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
IV.4.3 Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen**
Datum :

/

/

(dd/mm/jjjj)

Tijdstip : .....................................

IV.4.4 Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden (indien van toepassing)
Omstreeks :

/

/

(dd/mm/jjjj)

IV.4.5 Taal of talen waarin projecten of verzoeken tot deelneming mogen worden geredigeerd

* niet van toepassing
31
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

ES

CS

DA DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

SK SL

FI

SV

Andere : ...........................................................................................................................................................................................................................
IV.5 PRIJZEN EN JURY
IV.5.1 Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend
ja
neen
Zo ja, aantal en waarde van de prijs/prijzen vermelden (indien van toepassing)
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
IV.5.2 Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers (indien van toepassing)
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
IV.5.3 Vervolgopdrachten : naar aanleiding van
ja
de prijsvraag wordt aan de winnaar of een van de winnaars een opdracht voor dienstverlening gegund

neen

IV.5.4 De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende overheid
ja
neen
IV.5.5 Namen van de geselecteerde juryleden (in het geval van een beperkte prijsvraag)
1. ............................................................................................................... 6. ..........................................................................................................
2. ............................................................................................................... 7. ..........................................................................................................
3. ............................................................................................................... 8. ..........................................................................................................
4. ............................................................................................................... 9. ..........................................................................................................
5. ............................................................................................................... 10. ..........................................................................................................
AFDELING VI : AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1 PRIJSVRAAG HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA
DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD

ja

neen

Zo ja, verwijzen naar project(en) en/of programma('s) :
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
VI. 2 NADERE INLICHTINGEN (indien van toepassing)
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
VI.3 BEROEPSPROCEDURES (inlichtingen alleen te verstrekken in het geval van een prijsvraag die verband houdt met nutssectoren)*
VI.3.1 Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

E-mail :

Telefoon :

Internetadres (URL) :

Fax :

Land :

* niet van toepassing
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** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie (indien van toepassing)
Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

E-mail :

Telefoon :

Internetadres (URL) :

Fax :

Land :

VI. 3.2 Instellen van beroep (rubriek VI.3.2 invullen of, indien nodig, rubriek VI.3.3)
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep :
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
VI. 3.3 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

E-mail :

Telefoon :

Internetadres (URL) :

Fax :

VI. 4 DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING :

/

Land :

/

(dd/mm/jjjj)

* niet van toepassing
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** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

BIJLAGE A
EXTRA ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN
I.

ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN VOOR MEER INLICHTINGEN

Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

Contactpunt(en) :

Telefoon :

Land :

Ter attentie van :
E-mail :

Fax :

Internetadres (URL) :

II. ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN VOOR MEER DOCUMENTATIE
Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

Contactpunt(en) :

Telefoon :

Land :

Ter attentie van :
E-mail :

Fax :

Internetadres (URL) :

III. ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN VOOR INDIENING VAN PROJECTEN/AANVRAGEN TOT DEELNEMING
Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

Contactpunt(en) :

Telefoon :

Land :

Ter attentie van :
E-mail :

Fax :

Internetadres (URL) :

* niet van toepassing
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onderworpen zijn

BIJLAGE 3, B.

BIJLAGE 3, B - RESULTATEN VAN EEN PRIJSVRAAG VOOR ONTWERPEN
Deze prijsvraag valt onder :
richtlijn 2004/18/EG
richtlijn 2004/17/EG ("Nutssectoren")*

AFDELING I : AANBESTEDENDE OVERHEID
I.1

NAAM , ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

Contactpunt(en) :

Telefoon :

Land :

Ter attentie van :
E-mail :

Fax :

Internetadres(sen) (indien van toepassing) :

I.2

TYPE AANBESTEDENDE OVERHEID EN HOOFDACTIVITEIT OF ACTIVITEITE N (prijsvraag valt onder richtlijn 2004/18/EG)
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(EN)
2004/17/EG "nutssectoren")*

Algemene overheidsdiensten
Defensie
Openbare orde en veiligheid
Milieu
Economische en financiële zaken
Gezondheid
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Sociale bescherming
Recreatie, cultuur en godsdienst
Onderwijs
Andere (specificeren) :

VAN DE AANBESTEDENDE DIENST/AANBESTEDENDE OVERHEID (prijsvraag valt onder richtlijn

Productie, vervoer en distributie van gas en warmte
Elektriciteit
Opsporing en winning van aardolie en aardgas
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste
brandstoffen

Water
Postdiensten
Vervoersdiensten per spoor
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten
Havenactiviteiten
Luchthavenactiviteiten

* niet van toepassing
35
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

AFDELING II : VOORWERP VAN DE PRIJSVRAAG VOOR ONTWERPEN/BESCHRIJVING VAN HET PRO JECT
II.1 BESCHRIJVING
II.1.1 Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gege ven benaming
..................................................................................................................................................................................................................................
II.1.2 Korte beschrijving
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
II.1.3 CPV -classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) (zie http://simap.eu.int)
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (indien van toepassing)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

AFDELING IV : PROCEDURE
IV.1

ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.1.1

Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende overheid (indien van toepassing)
...............................................................................................................................................................................................................................

IV.1.2

Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde prijsvraag

ja

neen

Zo ja,
Nummer van de aankondiging in het PB :

/S

-

du

/

/

(dd/mm/jjjj)

AFDELING V : RESULTATEN VAN DE PRIJSVRAAG
NR :

Titel : .................................................................................................................................................................

V.1
PRIJZEN (indien van toepassing)
V.1.1 Aantal deelnemers :
V.1.2 Aantal buitenlandse deelnemers :
V.1.3 Naam/namen en adres(sen) van de winnaar(s) van de prijsvraag
Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

Land :

* niet van toepassing
36
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

E-mail :

Telefoon :

Internetadres (URL) :

Fax :

V.2

WAARDE VAN DE PRIJS /PRIJZEN (indien van toepassing)

Waarde van de toegekende prijs/prijzen zonder BTW (alleen cijfers geven): ......................................

Munt : .............................

----------------------------- (Zoveel keer dit deel gebruiken als nodig is) ----------------------------AFDELING VI : AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1 Prijsvraag houdt verband met een project en/of een programma
dat met middelen van de Gemeenschap wordt gefinancierd

ja

neen

Zo ja, verwijzen naar project(en) en/of programma('s) :
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
VI. 2 NADERE INLICHTINGEN (indien van toepassing)
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
VI.3 BEROEPSPROCEDURES (inlichtingen alleen te verstrekken in het geval van een prijsvraag die verband met nutssectoren)*
VI.3.1 Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

E-mail :

Telefoon :

Internetadres (URL) :

Fax :

Land :

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie (indien van toepassing)
Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

E-mail :

Telefoon :

Internetadres (URL) :

Fax :

Land :

VI. 3.2 Instellen van beroep (rubriek VI.3.2 invullen OF, indien nodig, rubriek VI.3.3)
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep :
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
* niet van toepassing
37
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

VI. 3.3 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

E-mail :

Telefoon :

Internetadres (URL) :

Fax :

VI. 4 DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING :

/

Land :

/

(dd/mm/jjjj)

* niet van toepassing
38
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

BIJLAGE 4, A.

BIJLAGE 4 - CONCESSIE VOOR OPENBARE WERKEN

AFDELING I : AANBESTEDENDE OVERHEID
I.1

NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

Contactpunt(en) :

Telefoon :

Land :

Ter attentie van :
E-mail :

Fax :

Internetadres(sen) (indien van toepassing) :
Adres van de aanbestedende overheid (URL) :
Adres van het kopersprofiel (URL) :

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
Zelfde adres als voor
contactpunt(en)
Andere : bijlage A.I invullen

het/de

hierboven

vermelde

Zelfde adres als voor het/de
contactpunt(en)
Andere : bijlage A.II invullen
De aanmeldingen moeten naar het volgende adres worden gestuurd :
Zelfde adres als voor het/de
contactpunt(en)
Andere : bijlage A.III invullen

hierboven

vermelde

hierboven

vermelde

Specifieke documentatie is te verkrijgen op het volgende adres :

I.2

TYPE AANBESTEDENDE OVERHEID EN HOOFDACTIVITEITEN OF -ACTIVITEITEN
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) :

Algemene overheidsdiensten
Defensie
Openbare orde en veiligheid
Milieu
Economische en financiële zaken
Gezondheid
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Sociale bescherming
Recreatie, cultuur en godsdienst
Onderwijs
Andere (specificeren) :

* niet van toepassing
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** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

AFDELING II : VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1 BESCHRIJVING VAN DE CONCESSIE
II.1
Door aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming
...............................................................................................................................................................................................................................................
II.2

Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken

Uitvoering :
Ontwerp en uitvoering
Uitvoering ongeacht met
welke middelen in overeenstemming
met door de aanbestedende
diensten opgegeven vereisten

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : ......................................................
NUTS code :
(zie bijlage 7 van het KB van 8 januari 1996)

II.3
Korte beschrijving van de opdracht
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
II.4

CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) (zie http://simap.eu.int)
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (indien van toepassing)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

II.2 HOEVEELHEID OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1 Totale hoeveelheid of omvang (indien van toepassing, met inbegrip van alle percelen en opties) :
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Indien bekend, geraamde waarde zonder BTW(indien van toepassing, alleen cijfers geven) :

Munt: ...........................................

of tussen ............................................................ en .............................................

Munt : ..................................................

II.2.2 Minimumpercentage van de werken dat aan derden wordt uitbesteed (indien van toepassing) :
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................

* niet van toepassing
40
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

AFDELING III : JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.1 VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.1.1 Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of
handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
III.1.2 Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan (indien van toepassing):
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
III.1.3 Technische bekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan (indien van toepassing):
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

AFDELING IV : PROCEDURE
IV.1 GUNNINGSCRITERIA
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.2.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende overheid (indien van toepassing)
...............................................................................................................................................................................................................................................
IV.2.2 Uiterste datum voor de indiening van aanvragen tot deelneming
Datum :
/
/
(dd/mm/jjjj)
IV.2.3 Taal of talen waarin aanvragen mogen worden ingediend
ES

CS

DA DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV

Tijdstip : ..........................

LT

HU

MT

NL

PL

PT

SK SL

FI

Andere : ................................................................................................................................................................................................................

* niet van toepassing
41
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

SV

AFDELING VI : AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1 OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA
DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD

ja

neen

Zo ja, verwijzen naar project(en) en/of programma('s) :
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
VI. 2 NADERE INLICHTINGEN (indien van toepassing)
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
VI.3 BEROEPSPROCEDURES
VI.3.1 Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

E-mail :

Telefoon :

Internetadres (URL) :

Fax :

Land :

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie (indien van toepassing )
Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

E-mail :

Telefoon :

Internetadres (URL) :

Fax :

Land :

V. 3.2 Instellen van een beroep (rubriek VI.3.2 invullen of, indien nodig, rubriek VI.3.3)
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep :
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
V. 3.3 Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

E-mail :

Telefoon :

Internetadres (URL) :

Fax :

Land :

* niet van toepassing
42
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

V.4 DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING :

/

/

(dd/mm/jjjj)

* niet van toepassing
43
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

BIJLAGE 4, B.

BIJLAGE 4, B - AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Opdrachten gegund door een concessiehouder die zelf geen aanbestedende overheid is

AFDELING I : CONCESSIEHOUDER VOOR OPENBARE WERKEN
I.1

NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

Contactpunt(en) :

Telefoon :

Land :

Ter attentie van :
E-mail :

Fax :

Internetadres(sen) (indien van toepassing) :
Adres van de aanbestedende overheid (URL) :
Adres van het kopersprofiel (URL) :

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
Zelfde adres als voor het/de
contactpunt(en)
Andere : bijlage A.I invullen
Bestek en aanvullende documenten zijn te verkrijgen op het volgende adres :
Zelfde adres als voor het/de
contactpunt(en)
Andere : bijlage A.II invullen
Offertes of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan :
Zelfde adres als voor het/de
contactpunt(en)
Andere : bijlage A.III invullen

hierboven

vermelde

hierboven

vermelde

hierboven

vermelde

* niet van toepassing
44
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

AFDELING II : VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1 BESCHRIJVING
II.1
Door de concessiehouder aan de opdracht gegeven benaming
...............................................................................................................................................................................................................................................
II.2

Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken

Uitvoering :
Ontwerp en uitvoering
Uitvoering ongeacht met
welke middelen in overeenstemming
met de door de
concessiehouder opgegeven vereisten

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : ......................................................
NUTS code :
(zie bijlage 7 van het KB van 8 januari 1996)

II.3
Korte beschrijving van de opdracht
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
II.4

CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) (zie http://simap.eu.int)
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (indien van toepassing)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

.

.

.

-

-

-

II.2 HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1 Totale hoeveelheid of omvang
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
Indien bekend, geraamde waarde zonder BTW(alleen cijfers geven) :

Munt: ...........................................

of tussen ............................................................ en .............................................

Munt : ..................................................

II.3 DUUR VAN OF UITERSTE TERMIJN VOOR DE VOLTOOIING VAN DE OPDRACHT
Periode in maanden :
of aanvang

of dagen:
/

(vanaf de gunning van de opdracht)

/

voltooiing .....................................................

(dd/mm/jjjj)
/

/

(dd/mm/jjjj)

* niet van toepassing
45
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

AFDELING III : JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN

III.1 VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1 Verlangde borgsommen en waarborgen (indien van toepassing)
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
III.2 VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1 Voorwaarden van financiële en technische aard waaraan de ondernemer moet voldoen
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................

AFDELING IV : PROCEDURE
IV.1 GUNNINGSCRITERIA
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
IV.2 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.2.1 Referentienummer van het dossier bij concessiehouder (indien van toepassing)
...............................................................................................................................................................................................................................................
IV.2.2 Termijn voor ontvangst van offertes

of deelnemingsaanvragen

Datum :

Tijdstip : .....................................................................

/

/

(dd/mm/jjjj)

IV.2.3 Datum van verzending van de uitnodigingen tot inschrijving aan de geselecteerde gegadigden
Omstreeks :

/

/

(dd/mm/jjjj)

IV.2.4 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming
ES

CS

DA DE

ET

EL

EN

FR

IT

LV

LT

HU

MT

NL

PL

PT

SK SL

FI

Andere : ................................................................................................................................................................................................................

* niet van toepassing
46
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

SV

AFDELING VI : AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1 OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA
DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD

ja

neen

Zo ja, verwijzen naar project(en) en/of programma('s) :
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
VI. 2 NADERE INLICHTINGEN (indien van toepassing)
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
VI. 3 DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING :

/

/

(dd/mm/jjjj)

* niet van toepassing
47
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

BIJLAGE A
EXTRA ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN
I.

ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN VOOR MEER INLICHTINGEN

Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

Contactpunt(en) :

Telefoon :

Land :

Ter attentie van :
E-mail :

Fax :

Internetadres (URL) :

II. ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN VOOR BESTEKKEN EN AANVULLENDE DOCUMENTEN
Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

Contactpunt(en) :

Telefoon :

Land :

Ter attentie van :
E-mail :

Fax :

Internetadres (URL) :

III. ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN VOOR INDIENING VAN OFFERTES /AANVRAGEN TOT DEELNEMING
Officiële benaming :
Postadres :
Plaats :

Postcode :

Contactpunt(en) :

Telefoon :

Land :

Ter attentie van :
E-mail :

Fax :

Internetadres (URL) :

* niet van toepassing
48
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

BIJLAGE 5.

AANKONDIGING BETREFFENDE HET OPSTELLEN
VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN

(Opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking onderworpen zijn)

In te vullen door de Directie van het Belgisch Staatsblad

Werken
Leveringen

Datum van ontvangst van de aankondiging __________________
Referentie ____________________________________________

Diensten

AFDELING I: AANBESTEDENDE OVERHEID
I.1 NAAM EN ADRES VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID**
Instelling

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

I.2 ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN VERKRIJGBAAR ZIJN
Zelfde adres als I.1

Ander adres: (zie bijlage A)

I.3 ADRES WAAR BESCHEIDEN VERKRIJGBAAR ZIJN
Zelfde adres als I.1

Ander adres: (zie bijlage A)

I.4 ADRES VOOR INDIENING VAN AANVRAGEN TOT DEELNEMING
Zelfde adres als I.1
Ander adres: (zie bijlage A)
* niet van toepassing
1
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

I.5 TYPE AANBESTEDENDE OVERHEID EN HOOFDACTIVITEIT OF ACTIVITEITEN**
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) :

Algemene overheidsdiensten
Defensie
Openbare orde en veiligheid
Milieu
Economische en financiële zaken
Gezondheid
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Sociale bescherming
Recreatie, cultuur en godsdienst
Onderwijs
Andere (specificeren) :

De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbestedende overheden

ja

neen

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1 WERKEN
II.1.1 Aard van de opdracht van werken **
Ontwerp en uitvoering

Uitvoering

Uitvoering met welke middelen ook van een werk
dat aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde
eisen voldoet

II.1.2 Aard en omvang van de prestaties**
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

II.1.3 Nomenclatuur
CPV – classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) (zie http://simap.eu.int)
Hoofdcategorieën**
Subcategorieën
Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

-

-

-

.
.
.
(te gebruiken zoveel keren als nodig)
II.2 LEVERINGEN
II.2.1 Aard van de opdracht van leveringen**
Aankoop

Huur

Leasing

Huurkoop

Een combinatie daarvan

II.2.2 Aard en hoeveelheid van de producten**, onderverdeeld volgens productgroepen
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

* niet van toepassing
2
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

II.2.3 Nomenclatuur
CPV – classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) (zie http://simap.eu.int)
Hoofdcategorieën**
Subcategorieën
Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

-

-

-

.
.
.
(te gebruiken zoveel keren als nodig)
II.3 DIENSTEN

II.3.1 Aard van de opdracht van diensten**
Categorie van diensten (zie bijlage 2 van de wet)

II.3.2 Beschrijving van de diensten**
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
II.3.3 Nomenclatuur
CPV – classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) (zie http://simap.eu.int)
Hoofdcategorieën**
Subcategorieën
Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

-

-

-

.
.
.
(te gebruiken zoveel keren als nodig)

II.4 PLAATS VAN UITVOERING VAN DE WERKEN, LEVERING VAN DE GOEDEREN OF VERLENING VAN DE DIENSTEN
____________________________________________________________________________________
NUTS code (Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek) (zie bijlage 7 van het KB van 8 januari 1996)**

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers / leveranciers / dienstverleners en inlichtingen en formaliteiten
die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en technische capaciteit
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
* niet van toepassing
3
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

III.1 JURIDISCHE SITUATIE (GEVALLEN VAN UITSLUITING) -VEREISTE BEWIJSSTUKKEN**
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

III. 2 SOCIALE ZEKERHEID
Het geraamde bedrag van de opdracht ligt hoger dan 22.000 euro ZBTW
Neen
Ja
Indien ja, moet de kandidaat of inschrijver het bewijs leveren dat hij voldoen aan zijn verplichtingen
III. 3 ECONOMISCHE EN FINANCIËLE DRAAGKRACHT - VEREISTE BEWIJSSTUKKEN**

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
III.4 TECHNISCHE BEKWAAMHEID - VEREISTE BEWIJSSTUKKEN**
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
III.5 OPDRACHTEN VAN WERKEN - ERKENNING VAN AANNEMERS**
-

Klasse (raming ZBTW)

categorie

of subcategorie

-

Klasse (raming ZBTW)

categorie

of subcategorie

-

Klasse (raming ZBTW)
(te gebruiken zoveel keren als nodig)

categorie

of subcategorie

AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1 TYPE VAN PROCEDURE**
Beperkte aanbesteding
Beperkte offerteaanvraag
Onderhandelingsprocedure
IV.2 MINIMUM EN MAXIMUM AANTAL KANDIDATEN DAT DE AANBESTEDENDE OVERHEID VAN PLAN IS TE SELECTEREN
Aantal

of

Minimum

Maximum

IV.3 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1 Referentienummer gegeven aan het dossier door de aanbestedende overheid
_____________________________________________________________________________________
* niet van toepassing
4
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

IV.3.2 Uiterste termijn voor ontvangst van aanvragen tot deelneming **
/

/

(dd/mm/jjjj) of:

dagen vanaf verzending van de aankondiging

Tijdstip (in voorkomend geval): ______________
IV.3.3 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de offerte of de aanvraag tot deelneming
DE

FR

NL

Andere taal

_________
IV.3.4 Geldigheidsperiode van de lijst (maximum 12 maanden)

AFDELING V: AANVULLENDE INLICHTINGEN
V.1) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

V.2) DATUM VAN VERZENDING VAN DE AANKONDIGING:

/

/

(dd/mm/jjjj)

* niet van toepassing
5
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

BIJLAGE A
1.1 ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN VERKRIJGBAAR ZIJN
Instelling

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

1.2 ADRES WAAR BESCHEIDEN VERKRIKGBAAR ZIJN
Instelling

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

1.3 ADRES VOOR INDIENING VAN

AANVRAGEN TOT DEELNEMING

Instelling

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

* niet van toepassing
6
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

BIJLAGE 6.

BIJLAGE 6
Bijlage tot bepaling van de lijst van produkten inzake
defensie, met verwijzing naar het Tarief van Invoerrechten,
in toepassing van artikel 50, 2°, a)
Hoofdstuk 25 : zout; zwavel; aarde en steen; gips; kalk en cement.
Hoofdstuk 26 : metaalertsen, slakken en assen.
Hoofdstuk 27 : minerale brandstoffen, aardoliën en distillatieprodukten daarvan; bitumineuze stoffen; minerale wassen, met uitzondering van :
ex 27.10 : bijzondere motorbrandstoffen;
Hoofdstuk 28 : anorganische chemische produkten ; anorganische of
organische verbindingen van edele metalen, van radioactieve elementen, van zeldzame aardmetalen en
van isotopen met uitzondering van :
ex 28.09 : explosieven;
ex 28.13 : explosieven;
ex 28.14 : traangas;
ex 28.28 : explosieven;
ex 28.32 : explosieven;
ex 28.39 : explosieven;
ex 28.50 : toxicologische produkten;
ex 28.51 : toxicologische produkten;
ex 28.54 : explosieven.
Hoofdstuk 29 : organische chemische produkten, met uitzondering
van:
ex 29.03 : explosieven;
ex 29.04 : explosieven;
ex 29.07 : explosieven;
ex 29.08 : explosieven;
ex 29.11 : explosieven;
ex 29.12 : explosieven;
ex 29.13 : toxicologische produkten;
ex 29.14 : toxicologische produkten;
ex 29.15 : toxicologische produkten;
ex 29.21 : toxicologische produkten;
ex 29.22 : toxicologische produkten;
ex 29.23 : toxicologische produkten;
ex 29.26 : explosieven;
ex 29.27 : toxicologische produkten;
ex 29.29 : explosieven.
Hoofdstuk 30 : farmaceutische produkten.

Hoofdstuk 31 : meststoffen.
Hoofdstuk 32 : looi- en verfextracten; looizuur (tannine) en derivaten daarvan; kleur- en verfstoffen, verf en
vernis en verfmiddelen ; mastiek; inkt.

Hoofdstuk 33 : etherische oliën en harsaroma's; parfumerieën, toiletartikelen en kosmetische produkten.
Hoofdstuk 34 : zeep, organische tensio-active produkten, wasmiddelen, smeermiddelen, kunstwas, bereide was, poetsen
onderhoudsmiddelen,
kaarsen
en
dergelijke
artikelen,
modelleerpasta's
en
tandtechnische
waspreparaten.
Hoofdstuk 35 : eiwitstoffen ; lijm ; enzymen.
Hoofdstuk 37: produkten voor fotografie en cinematografie.
Hoofdstuk 38 : diverse produkten van de chemische industrie, met
uitzondering van :
ex 38.19 : toxicologische produkten.
Hoofdstuk 39 : kunstmatige plastische stoffen, ethers en esters
van cellulose, kunstharsen en werken daarvan, met
uitzondering van :
ex 39.03 : explosieven.
Hoofdstuk 40 : rubber (natuurlijke en synthetische rubber en factis) en werken van rubber, met uitzondering van :
ex 40.11 : kogelbestendige banden.
Hoofdstuk 41 : huiden, vellen en leder.
Hoofdstuk 42 : lederwaren; zadel- en tuigmakerswerk;
kelen, dameshandtassen en dergelijke
middelen; werken van darmen.

reisartibergings-

Hoofdstuk 43 : pelterijen en bontwerk; namaakbont.
Hoofdstuk 44 : hout, houtskool en houtwaren.
Hoofdstuk 45 : kurk en kurkwaren.
Hoofdstuk 46 : vlechtwerk en mandenmakerswerk.
Hoofdstuk 47: stoffen voor het vervaardigen van papier.
Hoofdstuk 48 : papier en karton; cellulose, papier- en karton-

waren.
Hoofdstuk 49 : artikelen van de boekhandel en produkten van de
grafische kunst.
Hoofdstuk 65 : hoofddeksels en delen daarvan.
Hoofdstuk 66 : paraplu's, parasols, wandelstokken, zwepen, rijzwepen, alsmede delen daarvan.
Hoofdstuk 67 : geprepareerde veren en geprepareerde dons en
artikelen van veren of van dons; kunstbloemen;
werken van mensenhaar.
Hoofdstuk 68 : werken van steen, van gips, van cement, van asbest,
van mica en van dergelijke stoffen.
Hoofdstuk 69 : keramische produkten.
Hoofdstuk 70 : glas en glaswerk.
Hoofdstuk 71 : echte parels, natuurlijke en andere edelstenen en
halfedelstenen, edele metalen en metalen geplateerd
met edele metalen, alsmede werken daarvan; fancybijouterieën.
Hoofdstuk 73 : gietijzer, ijzer van staal.
Hoofdstuk 74 : koper.
Hoofdstuk 75: nikkel.
Hoofdstuk 76 : aluminium.
Hoofdstuk 77 : magnesium, beryllium (glucinium).
Hoofdstuk 78 : lood.
Hoofdstuk 79 : zink.
Hoofdstuk 80 : tin.
Hoofdstuk 81 : andere onedele metalen.
Hoofdstuk 82 : gereedschap; messenmakerswerk, lepels en vorken,
van onedel metaal, met uitzondering van :
ex 82.05 : gereedschap;
ex 82.07 : stukken gereedschap.

Hoofdstuk 83 : allerlei werken van onedele metalen.
Hoofdstuk 84 : stoomketels, machines, toestellen en mechanische
werktuigen, met uitzondering van :
ex
ex
ex
ex
ex
ex

84.06
84.08
84.45
84.53
84.55
84.59

:
:
:
:
:
:

motoren;
andere voortstuwingsmiddelen ;
machines;
automatische gegevens verwerkende machines ;
delen van post 84.53;
kernreactoren.

Hoofdstuk 85 : elektrische machines, apparaten en toestellen;
artikelen
voor
elektrotechnisch
gebruik,
met
uitzondering van :
ex 85.13 : telecommunicatie;
ex 85.15 : zendtoestellen.

Hoofdstuk 86 : rollend
en
ander
materieel
voor
spooren
tramwegen;
niet
elektrische
signaalen
waarschuwingstoestellen voor het verkeer, met
uitzondering van :
ex
ex
ex
ex
ex

86.02
86.03
86.05
86.06
86.07

:
:
:
:
:

gepantserde locomotieven;
andere gepantserde locomotieven;
gepantserde wagons;
rijdende werkplaatsen;
wagons.

Hoofdstuk 87 : automobielen, tractors, rijwielen, motorrijwielen
en andere voertuigen, voor vervoer te lande, met
uizondering van :
ex
ex
ex
ex
ex
ex

87.08
87.01
87.02
87.03
87.09
87.14

:
:
:
:
:
:

gevechtswagens en pantserauto's;
tractoren;
militaire voertuigen;
takelwagens;
motorrijwielen;
aanhangwagens.

Hoofdstuk 89 : scheepvaart, met uitzondering van :
ex 89.01 A : oorlogsschepen.
Hoofdstuk 90 : optische instrumenten, apparaten en toestellen, instrumenten, apparaten en toestellen, voor de fotografie en de cinematografie; meet-, verificatie-,
controle- en precisieinstrumenten, -apparaten en -

toestellen; medische en chirurgische instrumenten,
apparaten en toestellen, met uitzondering van :
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex
ex

90.05
90.13
90.14
90.28
90.11
90.17
90.18
90.19
90.20

:
:
:
:
:
:
:
:
:

binocles;
diverse instrumenten, lasers;
telemeters;
elektrische of elektronische meetinstrumenten;
microscopen;
instrumenten voor de geneeskunde;
toestellen voor mechanische therapie ;
orthopedische toestellen;
röntgentoestellen.

Hoofdstuk 91 : uurwerken.
Hoofdstuk 92 : muziekinstrumenten; toestellen voor het opnemen of
het weergeven van geluid; toestellen voor het opnemen of het weergeven van geluid en beelden voor
televisie;
delen
en
toebehoren
van
deze
instrumenten en toestellen.
Hoofdstuk 94 : meubelen (ook voor medisch of voor chirurgisch gebruik); artikelen voor bedden en dergelijke artikelen, met uitzondering van :
ex 94.01 A : zitmeubelen voor vliegtoestellen.
Hoofdstuk 95 : stoffen geschikt om te worden gesneden of te worden
gevormd, in bewerkte staat (werken daaronder begrepen).

Hoofdstuk 96 : borstelwerk, kwasten en penselen, bezems, poederkwastjes en zeven.
Hoofdstuk 98 : diverse werken.

BIJLAGE 7.

NUTS-CODE
•

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST/REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
o

BE10 Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Région de Bruxelles-Capitale
Ø

•

BE2 VLAAMS GEWEST
o

BE21 Prov. Antwerpen
Ø
Ø
Ø

o

o

BE231
BE232
BE233
BE234
BE235
BE236

Arr.
Arr.
Arr.
Arr.
Arr.
Arr.

Aalst
Dendermonde
Eeklo
Gent
Oudenaarde
Sint-Niklaas

BE24 Prov. Vlaams-Brabant
Ø
Ø

o

BE221 Arr. Hasselt
BE222 Arr. Maaseik
BE223 Arr. Tongeren

BE23 Prov. Oost-Vlaanderen
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

o

BE211 Arr. Antwerpen
BE212 Arr. Mechelen
BE213 Arr. Turnhout

BE22 Prov. Limburg (B)
Ø
Ø
Ø

BE241 Arr. Halle-Vilvoorde
BE242 Arr. Leuven

BE25 Prov. West-Vlaanderen
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

•

BE100 Arr. van Brussel-Hoofdstad/Arr. de Bruxelles-Capitale

BE251
BE252
BE253
BE254
BE255
BE256
BE257
BE258

Arr.
Arr.
Arr.
Arr.
Arr.
Arr.
Arr.
Arr.

Brugge
Diksmuide
Ieper
Kortrijk
Oostende
Roeselare
Tielt
Veurne

BE3 RÉGION WALLONNE
o

BE31 Prov. Brabant Wallon
Ø

o

BE310 Arr. Nivelles

BE32 Prov. Hainaut

* niet van toepassing
2
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
o

Ath
Charleroi
Mons
Mouscron
Soignies
Thuin
Tournai

BE331
BE332
BE333
BE334

Arr.
Arr.
Arr.
Arr.

Huy
Liège
Verviers
Waremme

BE34 Prov. Luxembourg (B)
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

o

Arr.
Arr.
Arr.
Arr.
Arr.
Arr.
Arr.

BE33 Prov. Liège
Ø
Ø
Ø
Ø

o

BE321
BE322
BE323
BE324
BE325
BE326
BE327

BE341
BE342
BE343
BE344
BE345

Arr.
Arr.
Arr.
Arr.
Arr.

Arlon
Bastogne
Marche-en-Famenne
Neufchâteau
Virton

BE35 Prov. Namur
Ø
Ø
Ø

BE351 Arr. Dinant
BE352 Arr. Namur
BE353 Arr. Philippeville

* niet van toepassing
3
** inlichtingen die ten minste moeten vermeld worden voor de opdrachten die enkel aan de Belgische bekendmaking
onderworpen zijn

BIJLAGE 8

Bijlage 8A (werken)
-

voor België : "Handelsregister - Registre du commerce" ;

-

voor Denemarken : "Erhvervs-og Selskabsstyrelsen" ;

-

voor Duitsland : "Handelsregister” en „Handwerksrolle" ;

-

voor Griekenland : het Register van erkende ondernemingen ("Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων" ‑ MEEΠ) van
het ministerie voor Milieu, Ruimtelijke Ordening en Openbare Werken (YΠΕΧΩΔΕ) ;

-

voor Spanje : voor rechtspersonen : inschrijving in het "Registro Oficial de Empresas Clasificadas del Ministerio de
Hacienda" of gelijkwaardig register naargelang de kenmerken van de betrokken entiteit ;

-

voor Frankrijk : "Registre du commerce” en "Répertoire des métiers” ;

-

voor Ierland : een aannemer kan worden verzocht een attest over te leggen van de "Registrar of Companies" of
"Registrar of Friendly Societies", of een attest waaruit blijkt dat hij onder ede heeft verklaard het betrokken beroep
uit te oefenen in het land waar hij zich op een bepaalde plaats en onder een welbepaalde handelsnaam heeft
gevestigd ;

-

voor Italië : "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" ;

-

voor Luxemburg : "Registre aux firmes" en "Rôle de la chambre des métiers" ;

-

voor Nederland : "Handelsregister" ;

-

voor Oostenrijk : "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern" ;

-

voor Portugal : "Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário" (IMOPPI) ;

-

voor Finland : "Kaupparekisteri", "Handelsregistren" ;

-

voor Zweden : "aktiebolags‑,handels‑ eller föreningsregistren" ;

-

voor het Verenigd Koninkrijk : een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde aannemer wordt geacht te zijn
ingeschreven in een handels‑ of beroepsregister wanneer uit een attest van de "Registrar of Companies" blijkt dat
deze aannemer een bedrijf heeft opgericht of wanneer uit een attest blijkt dat de betrokkene onder ede heeft
verklaard het betrokken beroep uit te oefenen op een bepaalde plaats en onder een welbepaalde handelsnaam.".

Bijlage 8 B (leveringen)

-

voor België : "Handelsregister - Registre du commerce" ;

-

voor Denemarken : "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen" ;

-

voor Duitsland : "Handelsregister" en "Handwerksrolle" ;
voor Griekenland : "Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο" ;

-

voor Spanje : voor rechtspersonen : inschrijving in het "Registro Mercantil" of gelijkwaardig register
naargelang de kenmerken van de betrokken entiteit ;

-

voor Frankrijk : "Registre du commerce et des sociétés" en "Répertoire des métiers" ;

-

voor Ierland : een aannemer kan worden verzocht een attest over te leggen van de "Registrar of Companies"
of "Registrar of Friendly Societies", of een attest waaruit blijkt dat hij onder ede heeft verklaard het
betrokken beroep uit te oefenen in het land waar hij zich op een bepaalde plaats en onder een welbepaalde
handelsnaam heeft gevestigd ;

-

voor Italië : "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" en "Registro delle
Commissioni provinciali per l'artigianato" ;

-

voor Luxemburg : "Registre aux firmes" en "Rôle de la chambre des métiers ;

-

voor Nederland : "Handelsregister" ;

-

voor Oostenrijk : "Firmenbuch", "Gewerberegister","Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern" ;

-

voor Portugal : "Registo Nacional das Pessoas Colectivas" ;

-

voor Finland : "Kaupparekisteri", "Handelsregistren" ;
voor Zweden : "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren" ;

-

voor het Verenigd Koninkrijk : een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde leverancier wordt geacht te zijn
ingeschreven in een handels- of beroepsregister wanneer uit een attest van de "Registrar of Companies"
blijkt dat hij een bedrijf heeft opgericht of, wanneer uit een attest blijkt dat de betrokkene onder ede heeft
verklaard het betrokken beroep uit te oefenen op een bepaalde plaats en onder een welbepaalde
handelsnaam.".

Bijlage 8 C (diensten)
-

voor België : "Handelsregister - Registre du commerce" en "Beroepsorden - Ordres professionnels" ;

-

voor Denemarken : "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen" ;

-

voor Duitsland : "Handelsregister", "Handwerksrolle", "Vereinsregister", "Partnerschaftsregister" en
"Mitgliedverzeichnisse der Berufskammern der Ländern" ;

-

voor Griekenland : de dienstverlener kan worden verzocht een onder ede en ten overstaan van een notaris
afgelegde verklaring over te leggen betreffende de uitoefening van het betrokken beroep ; in de in de
geldende wettelijke regeling bepaalde gevallen, voor het verlenen van de in bijlage I A vermelde diensten
voor onderzoek, het beroepsregister "Μητρώο Μελετητών", alsmede "Μητρώο Γραφείων Μελετών" ;

-

voor Spanje : voor rechtspersonen : inschrijving in het "Registro Oficial de Empresas Clasificadas del
Ministerio de Hacienda" of gelijkwaardig register naargelang de kenmerken van de betrokken entiteit ;

-

voor Frankrijk : "Registre du commerce et des sociétés" en "Répertoire des métiers" ;

-

voor Ierland : een aannemer kan worden verzocht een attest over te leggen van de "Registrar of Companies"
of "Registrar of Friendly Societies", of een attest waaruit blijkt dat hij onder ede heeft verklaard het
betrokken beroep uit te oefenen in het land waar hij zich op een bepaalde plaats en onder een welbepaalde
handelsnaam heeft gevestigd ;

-

voor Italië : "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato", "Registro delle
commissioni provinciali per l'artigianato" of "Consiglio nazionale degli ordini professionali" ;

-

voor Luxemburg : "Registre aux firmes" en "Rôle de la chambre des métiers" ;

-

voor Nederland : "Handelsregister" ;

-

voor Oostenrijk : "Firmenbuch", "Gewerberegister", "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern" ;

-

voor Portugal : "Registo Nacional das Pessoas Colectivas" ;

-

voor Finland : "Kaupparekisteri"/ "Handelsregistren" ;

-

voor Zweden : "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren" ;

-

voor het Verenigd Koninkrijk : een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde dienstverlener wordt geacht te
zijn ingeschreven in een handels- of beroepsregister wanneer uit een attest van de "Registrar of Companies"
blijkt dat hij een bedrijf heeft opgericht of wanneer uit een attest blijkt dat de betrokkene onder ede heeft
verklaard het desbetreffende beroep uit te oefenen op een bepaalde plaats en onder een welbepaalde
handelsnaam.".

BIJLAGE 9 - AANKONDIGING IN GEVAL VAN VRIJWILLIGE TRANSPARANTIE
EX ANTE
Met deze aankondiging wordt beoogd vrijwillige transparantie ex ante te verschaffen als bedoeld in
artikel 2 quinquies, lid 4, van de Richtlijn 89/665/EEG inzake rechtsmiddelen, zoals gewijzigd bij Richtlijn
2007/66/EG en omgezet door artikel 65/24, § 5, van de wet (inlichtingen over de gunning van de opdracht
zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de
Europese Unie). Om van dit mechanisme gebruik te kunnen maken, moeten de volgende rubrieken worden
ingevuld: I.1); II.1.1) ; II.1.2); II.1.4); II.1.5); V.3) en bijlage D. De resterende rubrieken zijn facultatief en
kunnen worden gebruikt om alle andere informatie te verstrekken die de aanbestedende overheid nuttig acht.

AFDELING I: AANBESTEDENDE OVERHEID
I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Officiële benaming:
Postadres:
Plaats:

Postcode:

Contactpunt(en):

Telefoon:

Ter attentie van:
E-mail (indien van toepassing):

Fax:

Land:

Internetadres(sen) (indien van toepassing)
Adres van de aanbestedende overheid (URL):
Adres van het kopersprofiel (URL)*
I.2) TYPE AANBESTEDENDE OVERHEID EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN (ingeval de aanbestedende
overheid onder Richtlijn 2004/18/EG valt)
Ministerie of andere nationale of federale
instantie, met de 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):

Algemene overheidsdiensten
Defensie
Openbare orde en veiligheid
Milieu
Economische en financiële zaken
Gezondheid
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Sociale bescherming
Recreatie, cultuur en godsdienst
Onderwijs
Andere (specificeren):

De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbestedende overheden

ja

neen

1
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I.3) HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST (ingeval de aanbestedende dienst
valt onder Richtlijn 2004/17/EG – "Speciale sectoren")*
Productie, vervoer en distributie van gas en
warmte
Elektriciteit

Water
Postdiensten
Vervoersdiensten per spoor

Exploratie en winning van aardolie en aardgas
Exploratie en winning van steenkool en andere
vaste brandstoffen

Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten
Havenactiviteiten
Luchthavenactiviteiten

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) BESCHRIJVING
II.1.1) Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering
diensten (Kies slechts één categorie – werken, leveringen of diensten – die
opdracht of aankoop/aankopen)
a) Werken
b) Leveringen
Uitvoering
Aankoop
Ontwerp en uitvoering
Leasing
Uitvoering ongeacht met welke
Huur
middelen in overeenstemming
Huurkoop
met de door de aanbestedende
Een combinatie daarvan
overheid opgegeven vereisten

van de goederen of verlening van de
overeenkomt met het voorwerp van uw
c) Diensten
Dienstencategorie

Nr.



Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
NUTS-code



II.1.3) De aankondiging betreft (indien van toepassing)
De sluiting van een raamovereenkomst
Opdracht(en) gebaseerd op een dynamisch aankoopsysteem (DAS)*
II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen

II.1.5) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
Hoofdcategorieën
Hoofdopdracht

Bijkomende
opdrachten

...-
...-
...-
...-
...-

Subcategorieën (indien van toepassing)

-
-
-
-
-

II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

-
-
-
-
-
ja

neen
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II.2) TOTALE DEFINITIEVE WAARDE VAN DE OPDRACHT/OPDRACHTEN
II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten (alleen cijfers
geven)
(Alleen de totale definitieve waarde van alle opdrachten, percelen en opties
opgeven; voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten, afdeling V. Gunning
van de opdracht invullen)
Waarde 

  ,

Munt:

Zonder
BTW

Met BTW

BTWtarief (%)

tegen

,

tegen

,

of
laagste offerte 

  ,

en hoogste offerte 
meegerekend

  ,

Munt:

AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging (zonder bekendmaking van een aankondiging)
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het
Publicatieblad van de Europese Unie (in de gevallen vermeld onder l) en m) in bijlage D)
Motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van
de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie: bijlage D volledig invullen
IV.2) GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1) Gunningscriteria (het/de desbetreffende vakje(s) aankruisen)
Laagste prijs
of
economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
Criteria
Weging
1.
2.
3.
4.
5.

Criteria
6.
7.
8.
9.
10.

IV.2.2) Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling*

Weging

ja

neen
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IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende overheid (indien van toepassing)

IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht

ja

neen

Zo ja (de desbetreffende vakjes invullen):
Periodieke indicatieve aankondiging*

Aankondiging van een erkenningsregeling*

Vooraankondiging

Aankondiging via een kopersprofiel*

Nummer van de aankondiging in het PBEU:

/S- van // (dd/mm/jjjj)

Aankondiging van een opdracht

Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht (DAS)*

Nummer van de aankondiging in het PBEU:

/S- van // (dd/mm/jjjj)

Andere eerdere aankondigingen
Nummer van de aankondiging in het PBEU:

/S- van // (dd/mm/jjjj)

AFDELING V: GUNNING VAN EEN OPDRACHT
OPDRACHT NR.



PERCEEL NR.



BENAMING

V.1) DATUM VAN DE BESLISSING TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT:
V.2) AANTAL ONTVANGEN OFFERTES :



// (dd/mm/jjjj)

V.3) NAAM EN ADRES VAN DE ONDERNEMER AAN WIE DE OPDRACHT IS GEGUND
Officiële benaming:
Postadres:
Plaats:

Postcode:

E-mail (indien van toepassing):

Telefoon:

Internetadres (URL) (indien van toepassing):

Fax:

Land:

V.4) INLICHTINGEN OVER DE WAARDE VAN DE OPDRACHT (alleen cijfers geven)
Zonder
BTW
Aanvankelijke geraamde totale waarde van de opdracht (indien van
toepassing)
Waarde:    ,
Munt:

Met BTW

BTW-tarief
(%)

tegen

,
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Totale definitieve waarde van de opdracht
Waarde:    ,
Munt:
of
laagste offerte    , en
hoogste offerte    ,
Munt:
meegerekend
In geval van jaarlijkse of maandelijkse waarde (aangeven):
aantal jaren



of

aantal maanden

tegen
tegen

,
,



V.5) DE OPDRACHT WORDT WAARSCHIJNLIJK UITBESTEED (indien van toepassing)
ja
neen
Zo ja, waarde of deel van de opdracht dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed (alleen cijfers geven):

 

Waarde zonder BTW:    ,
Deel:
, (%)
Munt:
Korte beschrijving van de waarde/het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed (indien bekend)

Niet bekend

-------------------------------------------- (Zoveel keer deze afdeling gebruiken als nodig is) ------------------------------

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1) DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE
GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD
ja
neen
Zo ja, verwijzen naar project(en) en/of programma('s):

VI.2) NADERE INLICHTINGEN (indien van toepassing)

VI.3) BEROEPSROCEDURES
VI.3.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming:
Postadres:
Plaats:

Postcode:
Telefoon:
Fax:

E-mail:
Internetadres (URL):
Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie (indien van toepassing)
Officiële benaming:
Postadres:
Plaats:
Postcode:
E-mail:
Telefoon:
Fax:
Internetadres (URL):

Land:

Land:
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VI.3.2) Instellen van beroep (rubriek VI.3.2 invullen of, indien nodig, rubriek VI.3.3)
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep:

VI.3.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming:
Postadres:
Plaats:
E-mail:
Internetadres (URL):

Postcode:
Telefoon:
Fax:

VI.4) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:

Land:

// (dd/mm/jjjj)
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BIJLAGE C
DIENSTENCATEGORIEËN BEDOELD IN AFDELING II: VOORWERP VAN DE
OPDRACHT
Categorie nr(1)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
Categorie n°(7)
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Voorwerp
Onderhouds- en reparatiediensten
Diensten voor vervoer te land(2), met inbegrip van diensten voor vervoer per
pantserwagen en koeriersdiensten, postvervoer uitgezonderd
Diensten voor luchtvervoer van passagiers en vracht, met uitzondering van postvervoer
Postvervoer te land(3) en door de lucht
Telecommunicatiediensten
Financiële diensten : (a) Verzekeringsdiensten (b) Bankverrichtingen en diensten in
verband met beleggingen(4)
Computer- en aanverwante diensten
Diensten voor onderzoek en technologische ontwikkeling (5)
Diensten van accountants, controle en boekhouding
Diensten voor marktonderzoek en peiling van de openbare mening
Diensten voor bedrijfsadvisering(6) en aanverwante diensten
Bouwkundige diensten ; technische en geïntegreerde technische diensten ; diensten van
stedenbouw en landschapsarchitectuur ; diensten voor aanverwante technische en
wetenschappelijke advisering ; diensten voor de uitvoeren van technische proeven en
analyses
Advertentie- en reclamediensten
Diensten voor het schoonmaken van gebouwen en het beheer van onroerende goederen
Uitgeverij- en drukkerijdiensten, in eigen beheer of op contractbasis
Riolering en vuilnisophaaldiensten ; afvalverwerking en aanverwante diensten
Voorwerp
Hotel- en restauratiediensten
Spoorwegvervoerdiensten
Vervoerdiensten over het water
Diensten voor ondersteunend en hulpvervoer
Rechtskundige diensten
Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing (8)
Opsporing- en bewakingsdiensten uitgezonderd vervoer per pantserwagen
Diensten voor onderwijs en beroepsonderwijs
Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
Diensten voor culture, sport en recreatie(9)
Andere diensten

Dienstencategorieën zoals bedoeld in artikel 20 en in bijlage II van de richtlijn 2004/18/EG en in bijlage 2, A van de wet
Met uitzondering van de spoorwegdiensten, die vallen onder categorie 18.
Met uitzondering van de spoorwegdiensten, die vallen onder categorie 18.
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.
Eveneens uitgesloten : diensten betreffende de verwerving en huur, ongeacht de financiële procedure ervan, van grond,
bestaande gebouwen of andere onroerende zaken of betreffende de rechten hierop ; overeenkomsten betreffende de
financiële diensten die voorafgaand aan, gelijktijdig met of als vervolg op het koop- of huurcontract worden gesloten ,
vallen echter ongeacht hun vorm, onder deze categorie.
Behalve diensten voor onderzoek en ontwikkeling, met uitzondering van die waarvan de resultaten in hun geheel aan de
aanbestedende overheid toekomen voor gebruik ervan in de uitoefening van zijn eigen werkzaamheden, mits de dienst
verlening volledig door de aanbestedende overheid wordt beloond.
Behalve diensten voor arbitrage en bemiddeling
Dienstencategorieën zoals bedoeld in artikel 21 en in bijlage II.B van de richtlijn 2004/18/EG en in bijlage 2, B, van de wet
Behalve arbeidsovereenkomsten
Met uitzondering van overeenkomsten voor de aankoop, ontwikkeling, productie of coproductie van programmamateriaal
door radio- omroeporganisaties en overeenkomsten betreffende zendtijd
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BIJLAGE D
MOTIVERING VOOR DE GUNNING VAN DE OPDRACHT ZONDER VOORAFGAANDE
BEKENDMAKING VAN EEN AANKONDIGING VAN DE OPDRACHT IN HET
PUBLICATIEBLAD VAN DE EUROPESE UNIE
Gelieve een motivering te geven voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een
aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie. De motivering moet in
overeenstemming zijn met de desbetreffende artikelen van Richtlijn 2004/18/EG (het/de desbetreffende vakje(s)
aankruisen en de vereiste aanvullende inlichtingen verstrekken).
Motivering voor de keuze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
van een aankondiging van de opdracht in het PBEU in overeenstemming met Richtlijn 2004/18/EG
a) Geen of geen geschikte inschrijvingen in het kader van een:
— openbare procedure
— beperkte procedure
b) De desbetreffende opdracht is uitsluitend ten behoeve van onderzoek, proefneming, studie of
ontwikkeling overeenkomstig de in de desbetreffende richtlijn vermelde voorwaarden (alleen voor
leveringen).
c) De werken/goederen/diensten kunnen alleen worden uitgevoerd/geleverd/verleend door een specifieke
inschrijver om:
— technische redenen
— artistieke redenen
— redenen die verband houden met de bescherming van uitsluitende rechten
d) In gevallen waarin dringende spoed vereist is ten gevolge van gebeurtenissen die door de
aanbestedende overheid niet konden worden voorzien, in overeenstemming met de daarvoor geldende
bepalingen van de desbetreffende richtlijn.
e) Aanvullende werken/leveringen/diensten worden besteld volgens de daarvoor geldende bepalingen van
de desbetreffende richtlijn.
f) Nieuwe werken/diensten die een herhaling zijn van bestaande werken/diensten die zijn besteld volgens
de daarvoor geldende bepalingen van de desbetreffende richtlijn.
g) De opdracht voor dienstverlening wordt gegund aan de winnaar of aan een van de winnaars van een
prijsvraag voor ontwerpen.
h) Voor op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen*.
i) Voor de aankoop van goederen tegen bijzonder gunstige voorwaarden*:
— bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit staakt
— bij curatoren of vereffenaren van een faillissement, een gerechtelijk akkoord of een soortgelijke
procedure in de nationale wet- of regelgeving.
j) Alle inschrijvingen gedaan in het kader van een openbare of niet-openbare procedure (of een
concurrentiegerichte dialoog*) waren onregelmatig of onaanvaardbaar. Alleen de inschrijvers die aan de
kwalitatieve selectiecriteria beantwoordden, zijn tot de onderhandelingen toegelaten.
k) Voor opdrachten die op basis van een raamovereenkomst moeten worden geplaatst in overeenstemming
met de desbetreffende richtlijn (alleen voor de speciale sectoren)*.
Andere motivering voor de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een
aankondiging van de opdracht in het PBEU
l) Het voorwerp van de opdracht wordt gevormd door in bijlage II, B, bij Richtlijn 2004/18/EG en in
bijlage 2, B, van de wet vermelde diensten.
m) De opdracht valt buiten het toepassingsgebied van de desbetreffende richtlijn.
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Gelieve na het/de vakje(s) hierboven te hebben aangekruist op duidelijke en begrijpelijke wijze aan te
geven waarom de gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging
van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie wettig is, door in elk geval de relevante feiten
te vermelden en, waar nodig, de wettelijke bevindingen in overeenstemming met de artikelen van de
desbetreffende richtlijn (maximaal 500 woorden).

Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van

Van Koningswege :
De Eerste Minister,

Y. LETERME
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