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I.5) Hoofdactiviteit

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

www.publicprocurement.be

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Aankondiging van een opdracht

Gezondheid

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: IVAREM

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0267.403.264_22903

Postadres: Leuvensesteenweg 443D
Plaats: Mechelen

NUTS-code: BE212

Postcode: 2812

Land: België

Contactpersoon: Koen Van houtven

Telefoon: +32 15238997

E-mail: koen.vanhoutven@ivarem.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://publicprocurement.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387455

I.2) Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387455
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=IVAREM-VUBES2000013-F02
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

I.4) Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

Standaardformulier 2 - NL

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:
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Afdeling II: Voorwerp

II.2.1) Benaming: 2 levering huisvuilzakken Mechelen

II.1.1) Benaming: leveren van huisvuilzakken.
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 19640000
Werken

Referentienummer: 2 IVAREM-VUBES2000013F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

II.1.5) Geraamde totale waarde 2
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)

Perceel nr.: 2 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 19640000 CPV-code subcategorie: 1, 2
NUTS-code: 1 [ BE ]
Voornaamste plaats van uitvoering: werkingsgebied IVAREM
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
levering van huisvuilzakken in Mechelen.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

II.1.6) Inlichtingen over percelen
ja

Standaardformulier 2 - NL

II.2.3) Plaats van uitvoering

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: levering van huisvuilzakken voor inzameling van huisvuil in Mechelen, Bornem en Sint-KatelijneWaver en voor de inzameling van incoafval en piekrestafval in de Diftar gemeenten van IVAREM.

Verdeling in percelen

BE001 23/09/2020 - BDA nummer: 2020-532781

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht

4 / 11
leveren van huisvuilzakken.

Kostencriterium 1, 20

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen: De inschrijver is verplicht om een UEA (uniform europees aanbestedingsdocument) bij de oﬀerte te
voegen.
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II.2) Beschrijving 1 (2)
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II.2) Beschrijving 1 (3)

II.2.1) Benaming: 2 levering huisvuilzakken Bornem

Perceel nr.: 2 2

II.2.1) Benaming: 2 levering huisvuilzakken Sint-Katelijne-Waver

Perceel nr.: 2 3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 19640000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 19640000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE ]
Voornaamste plaats van uitvoering: werkingsgebied IVAREM

NUTS-code: 1 [ BE ]
Voornaamste plaats van uitvoering: werkingsgebied IVAREM

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
levering van huisvuilzakken in Bornem.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
levering van huisvuilzakken in Sint-Katelijne-Waver.

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen: De inschrijver is verplicht om een UEA (uniform europees aanbestedingsdocument) bij de oﬀerte te
voegen.

II.2.14) Nadere inlichtingen: De inschrijver is verplicht om een UEA (uniform europees aanbestedingsdocument) bij de oﬀerte te
voegen.
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II.2) Beschrijving 1 (5)

II.2.1) Benaming: 2 levering incozakken

Perceel nr.: 2 4

II.2.1) Benaming: 2 levering piekhuisvuilzakken

Perceel nr.: 2 5

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 19640000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 19640000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE ]
Voornaamste plaats van uitvoering: werkingsgebied IVAREM

NUTS-code: 1 [ BE ]
Voornaamste plaats van uitvoering: werkingsgebied IVAREM

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
levering van incozakken.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
levering van piekhuisvuilzakken.

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen: De inschrijver is verplicht om een UEA (uniform europees aanbestedingsdocument) bij de oﬀerte te
voegen.

II.2.14) Nadere inlichtingen: De inschrijver is verplicht om een UEA (uniform europees aanbestedingsdocument) bij de oﬀerte te
voegen.
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Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

III.1) Voorwaarden voor deelneming

IV.1) Beschrijving

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: zie bestek.
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht: zie bestek.
III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwaliﬁcaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast

BE001 23/09/2020 - BDA nummer: 2020-532781
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IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:
IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling (enkel voor mededingingsprocedures met onderhandeling)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder
onderhandelingen te voeren
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 04/11/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 09:30
IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 04/11/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 09:30 Plaats: IVAREM, Leuvensesteenweg 443D, 2812 Muizen.
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure: Er is geen publieke opening. De opening gebeurt via e-tendering.
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin des Adjudications

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

www.publicprocurement.be

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows

Rectiﬁcatif

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

Avis d'information complémentaire ou avis rectiﬁcatif
Directive 2014/23/UE
Directive 2014/24/UE
Directive 2014/25/UE

VI.3) Nadere inlichtingen 2
De inschrijver is verplicht om een ingevuld UEA (uniform europees aanbestedingsdocument) bij zijn oﬀerte te voegen.

Rappel: si la rectiﬁcation ou l'ajout d'informations entraîne une modiﬁcation substantielle des conditions indiquées dans l'avis de marché
original, il sera alors nécessaire de proroger les dates limites initialement prévues ou de lancer une nouvelle procédure.

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice (tel qu'indiqué dans l'avis original)

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

I.1) Nom et adresses 1

Oﬃciële benaming: Raad van State

Nom oﬃciel: Ville de Charleroi

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0207.310.774_22257

Land: België

Adresse postale: Place Charles II, 14-15

E-mail:

Telefoon:

Ville: Charleroi

Internetadres: (URL)

Fax:

Point(s) de contact:

Téléphone:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Courriel: laurent.lecomte@igretec.com

Fax:

Oﬃciële benaming: Raad van State

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.charleroi.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=380676

Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE322

Code postal: 6000

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2
Oﬃciële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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Marché public de services passé sous la forme d'un accord-cadre ayant pour objet l'organisation de voyages à forfait,
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

Section VI: Renseignements complémentaires

II.1) Étendue du marché

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 23/09/2020

II.1.1) Intitulé: Marché public de services passé sous la forme d'un accordcadre ayant pour objet l'organisation de voyages à forfait, d'excursions et de
déplacements à destination des Aînés.
II.1.2) Code CPV principal: 63500000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 Charleroi-2019-30Voyages pour les seniors-F02_2

Services

II.1.4) Description succincte: Par le biais d'un accord-cadre, la Ville de Charleroi souhaite sélectionner des agences de voyages
dont la mission sera d'organiser et/ou de vendre des voyages à forfait, des excursions à la journée et des déplacements à la
journée en autocar à l'attention d'un public de type "senior".
En cours d'exécution du marché (24 mois), les agences sélectionnées seront régulièrement mises en concurrence lorsque des
prestations seront à eﬀectuer.

VI.6) Référence de l'avis original
Avis original envoyé par 7

eNotices

TED eSender

Autres:

Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2020-527512
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 158-385872
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 17/08/2020
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Section VII: Modiﬁcations

Bulletin des Adjudications

VII.1) Informations à rectiﬁer ou à ajouter

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Motif de la modiﬁcation 7

Formulaire standard 2 - FR

B-1000 Bruxelles

VII.1.2) Texte à rectiﬁer dans l'avis original (indiquer les numéros de section et de paragraphe concernés de l'avis original)
1

Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectiﬁer:
Date limite de réception des oﬀres
ou des demandes de participation

Au lieu de:
Date: 07/10/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:05 (hh:mm)

Lire:
Date: 14/10/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:05 (hh:mm)

Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectiﬁer:
Modalités d’ouverture des oﬀres

Au lieu de:
Date: 07/10/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:05 (hh:mm)

Lire:
Date: 14/10/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:05 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
1) Des modiﬁcations ont été apportées aux clauses techniques en ce qui concerne le lot 3 considérant l’impossibilité de se
conformer à certaines des exigences formulées.
2) Une erreur de plume s'est glissée dans l'intitulé des postes 3 et 4 de l'inventaire.
3) Un document correctif est ajouté aux documents du marché prenant en considération les constatations soulevées sous les
points 1) et 2 :
• Clauses techniques lot 3 : Excursions à la journée en autocar : les excursions « Bonbons à l’ancienne à Seraing » et « Distillerie
de pékêt à Raeren » sont supprimées et non remplacées
• Inventaire : la description du lot 3 « Prix forfaitaire par personne pour un samedi à Arras selon descriptif des prestations repris
dans les clauses techniques » est remplacée par « Prix forfaitaire par personne pour une balade gourmande en province de
Liège selon descriptif des prestations repris dans les clauses techniques »
• Inventaire : la description du lot 4 « Prix forfaitaire par personne pour une journée à Blankenberge selon descriptif des
prestations repris dans les clauses techniques » est remplacée par « Prix forfaitaire par personne pour une journée à Malo-LesBains selon descriptif des prestations repris dans les clauses techniques »
4) Report de la date d'ouverture des oﬀres au 14/10/2020 à 10h05.

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Woluwe-Saint-Pierre

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0207.366.994_22182

Adresse postale: avenue Charles Thielemans 93
Ville: Bruxelles

Code NUTS: BE100

Code postal: 1150

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 27730523

Courriel: hezzaiadi@woluwe1150.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.woluwe1150.be/
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381883

I.2) Procédure conjointe
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant diﬀérents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381883
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)
Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=Woluwe-Saint-Pierre+-2021.020%2FP2%2F%2F2021-%3E2022.O%2FJUR.HE-GG-F02
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/oﬃce national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/oﬃce régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:

I.5) Activité principale

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
7

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
informations obligatoires non destinées à être publiées

Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Santé
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Section II: Objet
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II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2 Accidents du travail et responsabilité civile

II.1.1) Intitulé: Assurances diverses

Numéro de référence: 2 Woluwe-Saint-Pierre
-2021.020/P2//2021->2022.O/JUR.HE-GGF02_0

II.1.2) Code CPV principal: 66500000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Accidents du travail et responsabilité civile

II.1.5) Valeur totale estimée 2
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)
II.1.6) Information sur les lots
oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE ]
Lieu principal d'exécution:

Services

II.1.4) Description succincte: Assurances diverses

Ce marché est divisé en lots

Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 66500000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

nombre maximal de lots:

un seul lot

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire:
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Qualité du système informatique

Pondération
30

Coût 1, 20
Nom
Prime

Pondération
70

Prix
- Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
21

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 01/01/2021 / Fin: (jj/mm/aaaa) 31/12/2024
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (3)

II.2.1) Intitulé: 2 Dommage matériel

Lot nº: 2 2

II.2.1) Intitulé: 2 Assurance véhicules automoteurs

Lot nº: 2 3

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 66500000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 66500000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Dommage matériel

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Assurance véhicules automoteurs

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Qualité du système informatique

Pondération
15

Coût 1, 20
Nom
Prime

Pondération
70

Nom
Montant des franchises

Pondération
15

Prix
- Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
21

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Qualité du système informatique

Pondération
15

Coût 1, 20
Nom
Prime

Pondération
70

Nom
Montant des franchises

Pondération
15

Prix
- Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
21

II.2.6) Valeur estimée

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 01/01/2021 / Fin: (jj/mm/aaaa) 31/12/2024

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 01/01/2021 / Fin: (jj/mm/aaaa) 31/12/2024

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

non

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

oui

non

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

Section IV: Procédure

III.1) Conditions de participation

IV.1) Description

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions: L'opérateur économique produit le Document unique de marché européen, qui
consiste en une déclaration sur l'honneur propre actualisée et qui est accepté par le pouvoir adjudicateur à titre de preuve
a priori en lieu et place des documents ou certiﬁcats délivrés par des autorités publiques ou des tiers pour conﬁrmer que
l'opérateur économique concerné :
1° ne se trouve pas dans l'une des situations d'exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016;
2° répond aux critères de sélection applicables qui ont été établis conformément à l'article 71 de la loi du 17 juin 2016;
Les documents suivants sont accessibles par voie électronique et l’adjudicateur se renseignera lui-même :
- Le paiement des cotisations de sécurité sociale à l'ONSS;
- L'assujettissement à la TVA (SPF Finances);
- La situation juridique (non faillite ou situation similaire) à la BCE;
- La balance de dettes ﬁscales (SPF Finances);
- Les comptes annuels déposés à la Banque nationale (si d'application);
- L’agréation des entrepreneurs de la construction (SPF Economie) (si d'application).
Les autres documents seront réclamés à l’adjudicataire pressenti.
Marche à suivre pour compléter le DUME :
- Rendez-vous sur le site https://dume.publicprocurement.be, et choisissez votre langue.
- A la question ‘Qui êtes-vous’, répondez ‘Je suis un opérateur économique’.
- A la question ‘Quelle action souhaitez-vous eﬀectuer ?’, répondez ‘Générer réponse’.
- Complétez votre pays et cliquez sur suivant.
- Parcourez le formulaire et répondez aux questions des parties ‘Procédure’ et ‘Exclusions’.
- Pour la partie ‘Sélection’, à la question ‘Souhaitez-vous utiliser les critères de sélection A à D ?’ répondez non. Dans ce cas, il
vous est demandé une indication globale pour les critères de sélection.
- Précisez si vous satisfaites à tous les critères de sélection exigés.
- Après avoir complété l’entièreté du formulaire, cliquez sur ‘Aperçu’ en bas de page. Vous arrivez sur votre DUME complété que
vous pouvez télécharger au format PDF et/ou xml pour être fourni électroniquement avec votre oﬀre.
Les opérateurs économiques peuvent réutiliser un DUME qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition qu'ils
conﬁrment que les informations qui y ﬁgurent sont toujours valables.
III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2
III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualiﬁcations professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
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IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs
Dans le cas d'accords-cadres, justiﬁcation d'une durée dépassant quatre ans:
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'oﬀres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives aﬁn de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des oﬀres à négocier
IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des oﬀres initiales sans mener de négociations
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera eﬀectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 162-393261
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un proﬁl d’acheteur)
IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 08/10/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ FR ] [ NL ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son oﬀre
L'oﬀre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: 6(à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 08/10/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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Section VI: Renseignements complémentaires

Bulletin der Aanbestedingen

VI.1) Renouvellement

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel
+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Il s'agit d'un marché renouvelable
oui
non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 2

www.publicprocurement.be

VI.2) Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée

Aankondiging van een opdracht

La facturation en ligne sera acceptée

Richtlijn 2014/24/EU

Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) Informations complémentaires 2

Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: Sint-Pieters-Woluwe

VI.4) Procédures de recours

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0207.366.994_22182

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Postadres: Charles Thielemanslaan 93

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

Plaats: Brussel

Adresse postale: rue de la Science 33

Contactpersoon:

Telefoon: +32 27730523

Pays: Belgique

E-mail: hezzaiadi@woluwe1150.be

Fax:

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL) http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=fr

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.woluwe1150.be/
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381883

Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2
Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

Postcode: 1150

Land: België

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Adresse postale: rue de la Science 33
Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL) http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=fr

Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2
Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381883
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Adresse postale: rue de la Science 33
Ville: Bruxelles

NUTS-code: BE100

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL) http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=fr

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 23/09/2020

het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=Woluwe-Saint-Pierre+-2021.020%2FP2%2F%2F2021-%3E2022.O%2FJUR.HE-GG-F02
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

I.4) Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
20
21

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise
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Afdeling II: Voorwerp

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid

3/9
Diverse verzekeringen

II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: Diverse verzekeringen

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 66500000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 Woluwe-Saint-Pierre
-2021.020/P2//2021->2022.O/JUR.HE-GGF02_0
CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Diverse verzekeringen
II.1.5) Geraamde totale waarde 2
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:
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II.2) Beschrijving 1 (1)
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II.2) Beschrijving 1 (2)

II.2.1) Benaming: 2 Arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid

Perceel nr.: 2 1

II.2.1) Benaming: 2 Materiël schade

Perceel nr.: 2 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 66500000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 66500000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

NUTS-code: 1 [ BE ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Arbeidsongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Materiël schade

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Kwaliteit van het informaticasysteem
Kostencriterium
Naam
Premie

Weging
30

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Kwaliteit van het informaticasysteem

Weging
15

Weging
70

Kostencriterium
Naam
Premie

Weging
70

1, 20

Prijs
- Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
21

1, 20

Naam
Bedrag van de franchises

Weging
15

Prijs
- Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
21

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) 01/01/2021 / Einde: (dd/mm/jjjj) 31/12/2024

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) 01/01/2021 / Einde: (dd/mm/jjjj) 31/12/2024

Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

II.2) Beschrijving 1 (3)
II.2.1) Benaming: 2 Verzekering voertuigen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

Perceel nr.: 2 3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s):
CPV-code hoofdcategorie: 1 66500000 CPV-code subcategorie: 1, 2
2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE ]
Voornaamste plaats van uitvoering:
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Verzekering voertuigen
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Kwaliteit van het informaticasystem

Weging
15

Kostencriterium
Naam
Premie

Weging
70

1, 20

Naam
Bedrag van de franchises

Weging
15

Prijs
- Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
21

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) 01/01/2021 / Einde: (dd/mm/jjjj) 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: De ondernemer legt het door hem ingevulde Uniform Europees
Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als
voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certiﬁcaten
die bevestigen dat de betrokken ondernemer aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :
1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;
2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.
De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen:
- Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ;
- Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën);
- De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de KBO;
- Het attest ﬁscale schulden (FOD Financiën);
- De jaarrekeningen ingediend bij de Nationale Bank (indien van toepassing);
- De erkenning der aannemers van werken (FOD Economie) (indien van toepassing).
De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer gevraagd worden.
Richtlijnen bij het invullen van het UEA :
- Ga naar de website https://uea.publicprocurement.be en kies uw taal.
- Op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer'.
- Op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken'.
- Selecteer uw land en klik op 'Volgende'.
- Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting'.
- In het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?' In dit
geval wordt u een algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria gevraagd.
- Geef aan of u voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria.
- Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt
weergegeven en kan worden gedownload in PDF en/of xml formaat zodat deze op elektronische wijze bij uw oﬀerte kan worden
gevoegd.
Ondernemers kunnen het reeds in een vorige overheidsopdrachtenprocedure gebruikte UEA opnieuw gebruiken, mits zij
bevestigen dat de daarin opgenomen gegevens nog steeds correct zijn.
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwaliﬁcaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

IV.1) Beschrijving

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Standaardformulier 2 - NL

Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

Innovatiepartnerschap
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst

VI.4) Beroepsprocedures

Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2

VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Raad van State

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:
IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling (enkel voor mededingingsprocedures met onderhandeling)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder
onderhandelingen te voeren

Telefoon:

Internetadres: (URL) http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=fr

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL) http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=fr

Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2

IV.2) Administratieve inlichtingen

Oﬃciële benaming: Raad van State

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 162-393261
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)

Plaats: Brussel

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 08/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ FR ] [ NL ]

Land: België

Oﬃciële benaming: Raad van State

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)

Postcode: 1040

E-mail:

4

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL) http://www.raadvst-consetat.be/?page=contact&lang=fr

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: 6(vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 08/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00 Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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Bulletin der Aanbestedingen

Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

II.1) Omvang van de aanbesteding

Standaardformulier 14 - NL

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Benaming: Leveren, installeren en onderhouden van een beheerpakket voor Referentienummer: 2 Vlaamse Maatschappij
boekhouding en ERP-modules
voor Sociaal Wonen-AO/002-F02_0

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 48443000

Rectiﬁcatie
Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie
Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/25/EU
Ter herinnering: als correcties of wijzigingen van een aankondiging een belangrijke wijziging van de mededingingsvoorwaarden tot gevolg
hebben, moeten de oorspronkelijk gestelde termijnen worden verlengd of moet een nieuwe procedure worden uitgeschreven.

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)
I.1) Naam en adressen 1
Oﬃciële benaming: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0236.506.487_17204

Postadres: Havenlaan 88, bus 94
Plaats: Brussel

2/4
BE001 23/09/2020 - BDA nummer: 2020-532790
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NUTS-code: BE100

Postcode: 1000

II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De opdracht omvat het leveren, installeren en implementeren van een beheerpakket, met een
boekhoudmodule en aanverwante modules, inclusief software, software updates, opleiding en onderhoud. Het pakket moet bij
oplevering gekoppeld zijn aan het bestaande CRM-pakket.
Het beheerpakket moet ERP-modules bevatten die optioneel kunnen worden aangeschaft.
De VMSW en de SVK’s hebben een uitgebreid en ﬂexibel takenpakket. De VMSW en de SVK’s willen daarom een beheersysteem
dat klaar is voor de toekomst, dat op ‘mensenmaat’ gebouwd is en waarmee ze, met minimale tussenkomst van de externe
partner, zelf uiterst snel en ﬂexibel bedrijfsprocessen kunnen bijsturen, wijzigen en verbeteren. Al de functionaliteiten die in
de actuele situatie beschikbaar zijn, moeten worden beschouwd als minimale vereisten die door het nieuwe pakket eveneens
zullen moeten kunnen worden uitgevoerd. Er zal een inventarisatie van de functionele en technische vereisten volgen.
Het doel van dit lastenboek is het verzamelen van kwantitatieve en kwalitatieve informatie over potentiële leveranciers die een
oplossing voorstellen om de ﬁnanciële en administratieve processen van de VMSW en de SVK’s te ondersteunen.
De boekhoudmodule van het beheerpakket dient operationeel te zijn op 01/09/2021.
CPV-classiﬁcaties:
• Boekhoudsoftware 48443000-5
• Diensten voor ontwikkeling van boekhoudsoftware 72212443-6
• Software voor ﬁnanciële analyse en boekhouding 48440000-4
• Software voor Enterprise Resourcing Planning 48451000-4

Land: België

Contactpersoon: Marlies Lambrechts

Telefoon: +32 25054378

E-mail: marlies.lambrechts@vmsw.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://www.vmsw.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=386691
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7
TED eSender-login: 7 BE001

eNotices

Standaardformulier 14 - NL

TED eSender

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

een ander kanaal:

TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2020-531725
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 182-437278
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 18/09/2020

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging 1 (de afdeling en het desbetreﬀende punt in de oorspronkelijke
aankondiging vermelden)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
Het bijgevoegde document was niet zichtbaar voor externe partijen

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
7

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
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Marché public de services reconductibles pour la conclusion d’un contrat d’assurances couvrant la responsabilité civile générale
(lot 1) et la responsabilité civile objective (lot 2) de la Zone de Police Bruxelles Capitale – Ixelles, pour une durée de un an.

I.5) Activité principale
B-1000 Bruxelles

Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

www.publicprocurement.be

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Avis de marché

Santé

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Zone de Police de Bruxelles Capitale Ixelles

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0267.347.242_512980

Adresse postale: Rue Marché au Charbon 30
Ville: Bruxelles

Code NUTS: BE100

Code postal: 1000

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Placide Begenyeza

Téléphone: +32 22792738

Courriel: placide.begenyeza@brucity.be

Fax: +32 22792842

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.polbru.eu
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382621

I.2) Procédure conjointe
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant diﬀérents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382621
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)
Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=POLBRU+XL-ZP%2F20%2F000.086%2FBZP-F02
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement
disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse:
(URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=POLBRU+XL-ZP
%2F20%2F000.086%2FBZP-F02

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/oﬃce national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/oﬃce régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type: Collectivité téritoriale
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II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2 Assurance responsabilité civile générale

II.1.1) Intitulé: Marché public de services reconductibles pour la conclusion
d’un contrat d’assurances couvrant la responsabilité civile générale (lot 1) et la
responsabilité civile objective (lot 2) de la Zone de Police Bruxelles Capitale –
Ixelles, pour une durée de un an.
II.1.2) Code CPV principal: 66516000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 POLBRU XLZP/20/000.086/BZP-F02_0

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE100 ]
Lieu principal d'exécution: Bruxelles

Services

II.1.4) Description succincte: Marché public de services reconductibles pour la conclusion d’un contrat d’assurances couvrant
la responsabilité civile générale (lot 1) et la responsabilité civile objective (lot 2) de la Zone de Police Bruxelles Capitale – Ixelles,
pour une durée de un an.
II.1.5) Valeur totale estimée 2
Valeur hors TVA: [ 800000.00 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots:

Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 66516000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

un seul lot

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire:
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché public de services reconductibles pour la conclusion d’un contrat d’assurances couvrant la responsabilité civile générale
(lot 1) et la responsabilité civile objective (lot 2) de la Zone de Police Bruxelles Capitale – Ixelles, pour une durée de un an.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ 800000.00 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché sera reconduit une ou plusieurs fois pour une période
d’un an (12 mois).
La durée du marché y compris les reconductions ne peut excéder 48 mois après la conclusion du marché
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

II.2) Description 1 (2)
II.2.1) Intitulé: 2 Assurance responsabilité civile générale

III.1) Conditions de participation

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal: 1 66516000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE100 ]
Lieu principal d'exécution:
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Marché public de services reconductibles pour la conclusion d’un contrat d’assurances couvrant la responsabilité civile générale
(lot 1) et la responsabilité civile objective (lot 2) de la Zone de Police Bruxelles Capitale – Ixelles, pour une durée de un an.

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions: Critère d’aptitude
Les soumissionnaires au marché doivent être agréés pour la branche relative au présent marché conformément aux
dispositions de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurances et ses modiﬁcations, et à
l'arrêté royal du 22/02/1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et ses modiﬁcations.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vériﬁer l'agrément adéquat permettant au soumissionnaire de pratiquer la
branche d'assurance visées par le marché, par quelque moyen que ce soit, et ce à tout moment de la procédure jusqu'à la
conclusion eﬀective du marché. Cela vaut également pour le représentant en Belgique du prestataire de services dont le siège
social n'est pas établi en Belgique.
III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ 800000.00 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
oui

Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Le marché sera reconduit une ou plusieurs fois pour une période
d’un an (12 mois).
La durée du marché y compris les reconductions ne peut excéder 48 mois après la conclusion du marché

Des variantes seront prises en considération

III.1.3) Capacité technique et professionnelle

non

III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables: Critère d’aptitude
Les soumissionnaires au marché doivent être agréés pour la branche relative au présent marché conformément aux
dispositions de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurances et ses modiﬁcations, et à
l'arrêté royal du 22/02/1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et ses modiﬁcations.
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de vériﬁer l'agrément adéquat permettant au soumissionnaire de pratiquer la
branche d'assurance visées par le marché, par quelque moyen que ce soit, et ce à tout moment de la procédure jusqu'à la
conclusion eﬀective du marché. Cela vaut également pour le représentant en Belgique du prestataire de services dont le
siège
social n'est pas établi en Belgique.

II.2.11) Information sur les options

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

Options
oui
non
Description des options:

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualiﬁcations professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

Section VI: Renseignements complémentaires

IV.1) Description

VI.1) Renouvellement

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Dialogue compétitif

Il s'agit d'un marché renouvelable
oui
non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 2

VI.2) Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) Informations complémentaires 2
Téléphone du Conseil d'Etat (greﬀe) : +32 2 234 96 11

Partenariat d'innovation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs
Dans le cas d'accords-cadres, justiﬁcation d'une durée dépassant quatre ans:
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'oﬀres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives aﬁn de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des oﬀres à négocier

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom oﬃciel: Conseil d'Etat
Adresse postale:
Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL) http://www.raadvst-consetat.be

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des oﬀres initiales sans mener de négociations

Nom oﬃciel:

IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera eﬀectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

Ville:
Courriel:

Téléphone:

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

Adresse internet: (URL)

Fax:

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un proﬁl d’acheteur)
IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 22/10/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ FR ] [ NL ]

Adresse postale:
Code postal:

Pays: _____

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Les recours sont introduits selon les règles prescrites aux articles 23 à 27
de la loi du 17 juin 2013 remative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2
Nom oﬃciel:
Adresse postale:
Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 23/09/2020

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son oﬀre
L'oﬀre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 22/10/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
20

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise
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I.5) Hoofdactiviteit

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

www.publicprocurement.be

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Aankondiging van een opdracht

Gezondheid

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: Politiezone Brussel Hoofdstad Elsene

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0267.347.242_512980

Postadres: Kolenmarkt 30
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1000

Land: België

Contactpersoon: Placide Begenyeza

Telefoon: +32 22792738

E-mail: placide.begenyeza@brucity.be

Fax: +32 22792842

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.polbru.eu
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382621

I.2) Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=382621
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=POLBRU+XL-ZP%2F20%2F000.086%2FBZP-F02
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/
viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=POLBRU+XL-ZP%2F20%2F000.086%2FBZP-F02

I.4) Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type: Plaatselijke instantie
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Afdeling II: Voorwerp

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.2.1) Benaming: 2 Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

II.1.1) Benaming: Overheidsopdracht voor hernieuwbare diensten voor het
Referentienummer: 2 POLBRU XLafsluiten van een verzekeringscontract voor het dekken van de algemene
ZP/20/000.086/BZP-F02_0
burgerlijke aansprakelijkheid (perceel 1) en van de speciﬁeke burgerlijke
aansprakelijkheid (perceel 2) van de Politiezone Brussel Hoofdstad - Elsene voor de
duur van één jaar.
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 66516000
II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Overheidsopdracht voor hernieuwbare diensten voor het afsluiten van een verzekeringscontract
voor het dekken van de algemene burgerlijke aansprakelijkheid (perceel 1) en van de speciﬁeke burgerlijke aansprakelijkheid
(perceel 2) van de Politiezone Brussel Hoofdstad - Elsene voor de duur van één jaar.
II.1.5) Geraamde totale waarde 2
Waarde zonder btw: [ 800000.00 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja
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neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:

Perceel nr.: 2 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 66516000 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE100 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Brussel
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Overheidsopdracht voor hernieuwbare diensten voor het afsluiten van een verzekeringscontract voor het dekken van de
algemene burgerlijke aansprakelijkheid (perceel 1) en van de speciﬁeke burgerlijke aansprakelijkheid (perceel 2) van de
Politiezone Brussel Hoofdstad - Elsene voor de duur van één jaar.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ 800000.00 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De opdracht wordt een of meerdere keren verlengd voor een periode van één jaar (12 maanden).
De duur van de opdracht, met inbegrip van de verlengingen, mag niet langer zijn dan 48 maanden na het sluiten van de
opdracht.
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

II.2) Beschrijving 1 (2)
II.2.1) Benaming: 2 algemene burgerlijke aansprakelijkheid

Perceel nr.: 2 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s):
CPV-code hoofdcategorie: 1 66516000 CPV-code subcategorie: 1, 2
2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE100 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Overheidsopdracht voor hernieuwbare diensten voor het afsluiten van een verzekeringscontract voor het dekken van de
algemene burgerlijke aansprakelijkheid (perceel 1) en van de speciﬁeke burgerlijke aansprakelijkheid (perceel 2) van de
Politiezone Brussel Hoofdstad - Elsene voor de duur van één jaar.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: Geschiktheidscriterium
De inschrijvers moeten erkend zijn voor de tak betreﬀende de huidige opdracht overeenkomstig de bepalingen van de wet
van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen en de wijzigingen
ervan en van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreﬀende de controle op de
verzekeringsondernemingen en de wijzigingen ervan.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om op elk moment van de procedure, totdat de opdracht eﬀectief
wordt gesloten, de passende erkenning te controleren krachtens dewelke de inschrijver gemachtigd is om actief te zijn in de
door de opdracht bedoelde verzekeringstak ; ze mag dit doen met welk middel ook. Dit geldt ook voor de vertegenwoordiger in
België van de dienstverlener wiens maatschappelijke zetel niet in België is gevestigd.
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ 800000.00 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De opdracht wordt een of meerdere keren verlengd voor een periode van één jaar (12 maanden).
De duur van de opdracht, met inbegrip van de verlengingen, mag niet langer zijn dan 48 maanden na het sluiten van de
opdracht.
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd
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Standaardformulier 2 - NL
Overheidsopdracht voor hernieuwbare diensten voor het afsluiten van een verzekeringscontract voor het dekken van de
algemene burgerlijke aansprakelijkheid (perceel 1) en van de speciﬁeke burgerlijke aansprakelijkheid (perceel 2) van de
Politiezone Brussel Hoofdstad - Elsene voor de duur van één jaar.

ja

neen

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling: Geschiktheidscriterium
De inschrijvers moeten erkend zijn voor de tak betreﬀende de huidige opdracht overeenkomstig de bepalingen van de
wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen en de
wijzigingen ervan en van het koninklijk besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreﬀende de controle
op de verzekeringsondernemingen en de wijzigingen ervan.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om op elk moment van de procedure, totdat de opdracht eﬀectief
wordt gesloten, de passende erkenning te controleren krachtens dewelke de inschrijver gemachtigd is om actief te zijn in de
door de opdracht bedoelde verzekeringstak ; ze mag dit doen met welk middel ook. Dit geldt ook voor de vertegenwoordiger
in België van de dienstverlener wiens maatschappelijke zetel niet in België is gevestigd.
III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwaliﬁcaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Overheidsopdracht voor hernieuwbare diensten voor het afsluiten van een verzekeringscontract voor het dekken van de
algemene burgerlijke aansprakelijkheid (perceel 1) en van de speciﬁeke burgerlijke aansprakelijkheid (perceel 2) van de
Politiezone Brussel Hoofdstad - Elsene voor de duur van één jaar.

Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

IV.1) Beschrijving

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog

Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2
Telefoon van de Raad van State (griﬃe): (+32 - 2) 234 96 11

Innovatiepartnerschap
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:
IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling (enkel voor mededingingsprocedures met onderhandeling)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder
onderhandelingen te voeren
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 22/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00
IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ FR ] [ NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Raad van State
Postadres:
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL) http://www.raadvst-consetat.be

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2
Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures: Een beroep wordt ingesteld volgens de regels die vastgelegd
zijn in de artikelen 23 tot 27 van de wet van 17 juni 2013 betreﬀende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen
inzake overheidsopdrachten
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2
Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 22/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00 Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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Bulletin der Aanbestedingen

Afdeling II: Voorwerp

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

II.1) Omvang van de aanbesteding

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Benaming: Uitvoeren van een proteïne – proteïne interactiescreening in
tarwe

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 73111000

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

II.1.3) Type opdracht

Werken

Standaardformulier 2 - NL

Referentienummer: 2 2020/006

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4
II.1.5) Geraamde totale waarde 2

Afdeling I: Aanbestedende dienst

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)

I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Oﬃciële benaming: VIB vzw

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0456343923

Postadres: Rijvisschestraat 120
Plaats: Gent

NUTS-code: BE234

Postcode: 9052

Land: België

Contactpersoon: De heer Bart De Keyser

Telefoon: +32 92446611

E-mail: bart.dekeyser@vib.be

Fax: +32 92446610

Verdeling in percelen

ja

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.vib.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)

I.2) Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://cloud.3p.eu/
Downloads/1/63/VN/2020
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

I.4) Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type: Strategische Onderzoeks Instelling (SOC)

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere: onderzoek

één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:

Gezondheid
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II.2.1) Benaming: 2

Perceel nr.: 2
2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE234 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: VIB Dept. of Plant Systems Biology, FSVM Onderzoeksgebouw, Technologiepark 927 te 9052
Zwijnaarde
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
VIB wenst de resultaten te bekomen van een proteïne – proteïne interactie screening in tarwe (Triticum aestivum) door middel
van de yeast-two-hybrid (Y2H) techniek.Voor een selectie van 15 transcriptie factor (TF) proteïnen willen we nieuwe proteïne
– proteïne interacties in kaart brengen door middel van een Y2H screening tegen een speciﬁeke cDNA bibliotheek voor tarwe.
Deze cDNA bibliotheek moet worden gemaakt startende van tarwe RNA dat door VIB zal worden aangeleverd. De coderende
sequenties van de TF proteïnen zullen ook door VIB worden aangeleverd. Naast het uitvoeren van de Y2H screening van de TF
proteïnen (baits) tegen de cDNA bibliotheek (preys) moet ook een validatie van de nieuwe interacties worden uitgevoerd, zodat
ﬁnaal betrouwbaarheidsscores kunnen worden gerapporteerd voor de gedetecteerde interacties.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Technische speciﬁcaties

Weging
60

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging: 40
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 10 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

Standaardformulier 2 - NL

Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

II.2) Beschrijving 1 (1)
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s):
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ja

III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van
de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
1. Jaarrekeningen of uittreksels uit de jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land waar de ondernemer is gevestigd
publicatie van jaarrekeningen voorschrijft.
2. Een verklaring betreﬀende de totale omzet alsook de omzet van de bedrijfsactiviteit voorwerp van de opdracht, over de
laatste drie (3) beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de ondernemer met zijn
bedrijvigheid is begonnen en voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
3. Bewijs of verklaring van nettowinst.
Eventuele minimumeisen: 2 1. Jaarrekeningen over de laatste drie (3) beschikbare boekjaren voorleggen.
2. De jaarlijkse totale omzet van de ondernemer dient minimaal twee maal de geraamde waarde van de opdracht te bedragen.
3. De nettowinst na belasting dient minimaal >= 0,01 EUR gedurende twee (2) van de laatste drie (3) jaar te zijn.
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
1. Een lijst van referenties die analoge Y2H screenings in planten beschrijft.
2. Een lijst van referenties die het cloneren van TF proteïnen en hun gebruik in een Y2H screening illustreert
Eventuele minimumeisen: 2 1. De kandidaat dient, als bewijs van zijn ervaring in het domein, minimaal drie (3) referenties over de
voorbije vijf (5) jaar van gelijkaardige screenings als deze voorwerp van de opdracht voor te leggen.
2. Het eventueel niet kunnen voorleggen van deze speciﬁeke referentie zal niet de automatische uitsluiting van de kandidaat
tot gevolg hebben.
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwaliﬁcaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties: Vereiste opties (Zie Deel III.
De aanbestedende overheid is nooit verplicht om een optie te bestellen, noch bij de sluiting, noch tijdens de uitvoering van de
opdracht.)
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

IV.1) Beschrijving

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog

Standaardformulier 2 - NL

Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2
De oﬀertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Innovatiepartnerschap
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:
IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling (enkel voor mededingingsprocedures met onderhandeling)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder
onderhandelingen te voeren
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 28/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00
IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ EN ] [ NL ]

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Rechtbank eerste aanleg Oost-Vlaanderen
Postadres: Opgeëistenlaan 401
Plaats: Gent

Postcode: 9000

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2
Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2
Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) 26/01/2021
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 28/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00 Plaats: VIB HQ, Rijvisschestraat 120, 9052 Zwijnaarde
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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Bulletin der Aanbestedingen

Afdeling II: Voorwerp

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

II.1) Omvang van de aanbesteding

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Benaming: Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor
4 jaar + 4 X 1 jaar verlengbaar voor onderhoud en verdere strategische uitbouw
van de Business Intelligence-tool bij Westtoer (2021-2029)

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 72212482

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: Westtoer apb

Nationaal identiﬁcatienummer: 2 BE
0267.388.418

Postadres: Koning Albert I laan 120
Plaats: Sint-Michiels

NUTS-code: BE251

Postcode: 8200

Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Darline Vandaele

Telefoon: +32 50305538

E-mail: darline.vandaele@westtoer.be

Fax:

II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4
II.1.5) Geraamde totale waarde 2
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

I.2) Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://cloud.3p.eu/
Downloads/1/776/BR/2019
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.westtoer.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau

Referentienummer: 2 2020/367

Gezondheid
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II.2.14) Nadere inlichtingen:

II.2) Beschrijving 1 (1)
II.2.1) Benaming: 2

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 48482000 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE251 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Westtoer apb, Koning Albert I laan 120 te 8200 Sint-Michiels
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Westtoer werkt met een BI-tool gebouwd met de Community Edition van Pentaho voor opslag, verwerking en rapportering
van grote hoeveelheden data in verschillende variaties. De architectuur bestaat uit drie componenten: een geautomatiseerd
laadproces gebaseerd op Pentaho data integration, een multidimensioneel datamodel met postgresSQL en Mondrian OLAP
server en een interactieve analyse-omgeving voor intern gebruik met pentaho analytics. Het is gewenst dat de Community
Edition van Pentaho (open source) als technisch platform behouden blijft, inclusief de hierboven vermelde componenten, tenzij
een gelijkwaardig open-source alternatief aangeboden kan worden. De data-ontsluiting gebeurt via Pentaho front end tools.
Het blijven werken met Pentaho voor front end tools is geen must. Wel is het noodzakelijk dat we de bestaande rapporten
kunnen blijven genereren (ook met nieuwe data) en dat die rapporten indien nodig aangepast kunnen worden.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Weging
Kwalitatieve evaluatie van
10
projectmanagement en procesbewaking
Kwalitatieve evaluatie van het technisch 10
beheer en proactief, adaptief en correctief
onderhoud

Naam
Weging
Kwalitatieve evaluatie “Aanpak overname 20
BI-tool”
Kwalitatieve evaluatie van het deelproject 20
“Toekomstige boekingen”

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging: 40
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) 01/03/2021 / Einde: (dd/mm/jjjj) 28/02/2029
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: 3 / Maximumaantal: 25
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden: De aanbestedende overheid zal het aantal kandidaten dat zij zal
uitnodigen tot het indienen van een oﬀerte beperken tot minimum 3 (voor zover beschikbaar) en maximum 5, dit conform de
regels van beperking van het aantal kandidaten voorzien in artikel 79 Wet Overheidsopdrachten 17 juni 2016.
De doorselectie zal gebeuren op basis van de kwaliteit van de aangeleverde referenties en de aanwezige competenties binnen
het bedrijf. De referenties zullen gequoteerd worden op 20 punten, de aanwezigheid van de competenties binnen het bedrijf op
10 punten.
De maximaal 5 kandidaten met de hoogste totaalscore ontvangen het volledige bestek en zullen uitgenodigd worden om een
oﬀerte in te dienen.
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
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Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: * Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van
de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.
* - In toepassing van artikel 62 §2 van het koninklijk besluit van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen RSZ-attest bij
zijn oﬀerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen.
- De aanbestedende overheid zal zelf het attest opvragen waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn ﬁscale
verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Voor een Belgische kandidaat of
inschrijver betreft dit de naleving van de ﬁscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën (cfr. art. 63 van het KB van 18
april 2017).
- Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke of overheidsinstantie van
het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver:
o niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele organisaties,
omkoping, fraude, terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, medeplichtigheid aan
of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf, witwassen van geld, ﬁnanciering van terrorisme, kinderarbeid en andere
vormen van mensenhandel, tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven;
o niet in staat van faillissement of van vereﬀening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke
reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die
bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen;
o geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereﬀening of van gerechtelijke reorganisatie
aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en
reglementeringen;
o niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele
integriteit aantast; Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver: niet veroordeeld is
geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het
aﬂeggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie.
Het uittreksel uit het strafregister kan eenvoudig aangevraagd worden door een mail te sturen naar strafregister@just.fgov.be
met volgende gegevens:
- Naam rechtspersoon
- Ondernemingsnummer
- Adres
- Reden: “overheidsopdracht”
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De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwaliﬁcaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast

III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
1. Met het oog op de beoordeling van de ﬁnanciële en economische draagkracht voegt de kandidaat volgende gegevens/
documenten bij zijn oﬀerte:
1/ Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Eventuele minimumeisen: 2 1. 1/ Verzekerd zijn tegen beroepsrisico's voor een minimum dekking van 500.000 euro.
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
1. Een beschrijving van twee opdrachten met een belangrijke BI component die gedurende de afgelopen 2 jaar werden verricht,
met een beschrijving van de opdracht en met vermelding van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke
instanties waarvoor zij bestemd waren. De opdrachten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of
medeondertekent of in het geval van diensten voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis,
eenvoudigweg door een verklaring van de dienstverlener.
2. Aanwezige competenties binnen het bedrijf - waarin minimaal volgende competenties aanwezig zijn: business analyse en
functionele analyse in het BI-domein, data modelling, technisch opzet en beheer van de volledige BI-stack (OS, database, ETL,
data warehouse, analytics en reporting) en project management.
Eventuele minimumeisen: 2 1. De inschrijver beschikt over volgende referenties: 2 opdrachten met een belangrijke BI
component – waarvan minstens één met de Community Edition van Pentaho als platform en met een minimum waarde
van 100.000 euro. Voor beide opdrachten is een attest van goede uitvoering gewenst als minimumeis. De inschrijver voegt
per opdracht een nota bij met een beschrijving van de opdracht, waarbij er speciﬁeke aandacht is voor de ETL tool en het
multidimensioneel datamodel. Dit moet mede kunnen beoordeeld worden aan de hand van een schematische voorstelling van
het architectuurplaatje van elke opdracht.
Daarnaast is er ook speciﬁeke aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid van de gebruikte front end tools (standaardrapporten,
interactieve dashboards en interne interactieve analyses). De gebruiksvriendelijkheid moet kunnen beoordeeld worden aan
de hand van screenshots die de inschrijver toevoegt aan de nota, en/of door een test-login op een online systeem indien dat
beschikbaar is.
We vragen ook te beschrijven hoe voor de beschreven opdrachten de gebruikers maximaal autonoom kunnen werken. Gelieve
aan te geven hoe ervoor gezorgd is dat de leverancier zo weinig mogelijk moet tussenkomen bij bijv. aanpassingen aan het ETLproces, de analyses en de rapportage.
2. Aanwezige competenties binnen het bedrijf - waarin minimaal volgende competenties aanwezig zijn: business analyse en
functionele analyse in het BI-domein, data modelling, technisch opzet en beheer van de volledige BI-stack (OS, database, ETL,
data warehouse, analytics en reporting) en project management.
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2
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Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

IV.1) Beschrijving

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:
IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt

Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2
Informatiesessie:
08/10/2020 om 13.30
Westtoer apb, Koning Albert I laan 120 te 8200 Sint-Michiels - Inschrijven via email naar darline.vandaele@westtoer.be tegen
05/10/2020 om 10.00
De kandidaturen en oﬀertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://
eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling (enkel voor mededingingsprocedures met onderhandeling)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder
onderhandelingen te voeren

Internetadres: (URL)

Fax:

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Oﬃciële benaming:

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 29/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 16:00
IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) 03/12/2020(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: 3(vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Postadres:
Plaats:

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2
Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) ______ Plaatselijke tijd: (uu:mm)
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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Opsporing en winning van steenkool en andere vaste
brandstoﬀen
Water

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

Luchthavenactiviteiten
Andere activiteit:

Postdiensten

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Aankondiging van een concessieovereenkomst
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie
I.1) Naam en adressen
Oﬃciële benaming: Middelkerke

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0207.495.668_22917

Postadres: Spermaliestraat 1
Plaats: Middelkerke

NUTS-code: BE255

Postcode: 8430

Land: België

Contactpersoon: Stijn Van Loock

Telefoon: +32 59313016

E-mail: Stijn.vanloock@middelkerke.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.middelkerke.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387512

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: 15 (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387512
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: 15 (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=Middelkerke-2020%2FAN%2F0017-F24
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

I.4) Soort aanbestedende dienst (in geval van een door een aanbestedende dienst bekendgemaakte aankondiging)
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:

I.5) Hoofdactiviteit (in geval van een door een aanbestedende dienst bekendgemaakte aankondiging)
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid

I.6) Hoofdactiviteit (in geval van een door een aanbestedende instantie bekendgemaakte aankondiging)
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Vervoersdiensten per spoor

Elektriciteit

Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Winning van gas en aardolie

Havenactiviteiten
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Afdeling II: Voorwerp

Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

II.1) Omvang van de aanbesteding

III.1) Voorwaarden voor deelneming

II.1.1) Benaming: Leidraad domeinconcessie voor muziekoptredens en toeristisch
georiënteerde events in het vrijetijdspark De Krokodiel
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 92000000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 Middelkerke-2020/
AN/0017-F24_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De gemeente Middelkerke (concessiegever) beoogt een domeinconcessie te verlenen op een gedeelte
van het vrijetijdspark De Krokodiel met het oog op (het installeren en exploiteren van een all-weather infrastructuur gericht op)
de organisatie van muziekoptredens en toeristisch georiënteerde events.
De concessiegever is op zoek naar een concessiehouder die tijdens het zomerseizoen een aantrekkelijk toeristisch aanbod
in dit vrijetijdspark wenst te realiseren dat complementair is aan het reguliere aanbod van de gemeente Middelkerke en dat
voldoende ambitieus is om zowel regionale als nationale uitstraling te genereren.
In eerste instantie wordt gedacht aan een programma met concerten en muzikale events, doch dit kan aangevuld worden
met andere activiteiten gericht op en toegankelijk voor een breed publiek. Loutere privé-initiatieven, zoals bedrijfsfeesten,
trouwfeesten e.d.m. worden alleszins niet toegestaan.
II.1.5) Geraamde totale waarde 2
Waarde zonder btw: [ ]

Munt:

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:

II.2) Beschrijving 1 (1)
II.2.1) Benaming:

III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Geef een lijst van de selectiecriteria en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Geef een lijst van de selectiecriteria en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:
Eventuele minimumeisen: 2 Klasse: N/A, Categorie: N/A
III.1.5) Informatie over voorbehouden concessieovereenkomsten 2
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de concessieovereenkomst 2

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Geef een lijst van de voorwaarden en een beknopte beschrijving ervan, en vermeld de vereiste informatie en documentatie:

Perceel nr.:

2

2

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor concessieovereenkomsten voor diensten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de concessieovereenkomst:
III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de concessieovereenkomst
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwaliﬁcaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE255 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken of diensten, of vermelding van de behoeften en vereisten)
De gemeente Middelkerke (concessiegever) beoogt een domeinconcessie te verlenen op een gedeelte van het vrijetijdspark
De Krokodiel met het oog op (het installeren en exploiteren van een all-weather infrastructuur gericht op) de organisatie van
muziekoptredens en toeristisch georiënteerde events.
II.2.5) Gunningscriteria:
De concessieovereenkomst is gegund op basis van
de in de aanbestedingsstukken vermelde criteria
de hieronder beschreven criteria (de gunningscriteria moeten worden vermeld in afnemende volgorde van belangrijkheid)
Criterium: 1
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ]

Munt:

II.2.7) Looptijd van de concessieovereenkomst 8
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) 01/06/2021 / Einde: (dd/mm/jjjj) 30/09/2021
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

IV.1) Beschrijving

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) 16
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

IV.2.2) Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen
Datum: (dd/mm/jjjj) 26/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ NL ]

VI.3) Nadere inlichtingen 2

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 37
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2
Oﬃciële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 37
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2
Oﬃciële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 37
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
8
15
16

herhaal indien nodig
indien van toepassing
optionele informatie
vermeld deze informatie hier of, in voorkomend geval, in de uitnodiging tot indiening van inschrijvingen
enkel voor concessieovereenkomsten voor werken
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

II.1) Omvang van de aanbesteding

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Benaming: Leveren van spoortoestellen 50E2 en 62R2

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 34941800

Rectiﬁcatie
Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Leveren van spoortoestellen 50E2 en 62R2

Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/25/EU
Ter herinnering: als correcties of wijzigingen van een aankondiging een belangrijke wijziging van de mededingingsvoorwaarden tot gevolg
hebben, moeten de oorspronkelijk gestelde termijnen worden verlengd of moet een nieuwe procedure worden uitgeschreven.

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)
I.1) Naam en adressen 1
Oﬃciële benaming: VVM De Lijn Technics

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0242.069.537_22553

Postadres: Motstraat 20
Plaats: Mechelen

NUTS-code: BE212

Postcode: 2800

Land: België

Contactpersoon: Edith Vergote

Telefoon:

E-mail: edith.vergote@delijn.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.delijn.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=384333
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7
TED eSender-login: 7 BE001

eNotices

Standaardformulier 14 - NL

TED eSender

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

een ander kanaal:

TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2020-529892
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 173-419016
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 07/09/2020

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging 1 (de afdeling en het desbetreﬀende punt in de oorspronkelijke
aankondiging vermelden)
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Termijn voor ontvangst
van inschrijvingen of
deelnemingsaanvragen

In plaats van:
Datum: 08/10/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:00 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 22/10/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:00 (uu:mm)

Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Omstandigheden waarin de
inschrijvingen worden geopend

In plaats van:
Datum: 08/10/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:00 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 22/10/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:00 (uu:mm)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
Tekening tongrollers wordt toegevoegd.

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
7

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
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I.5) Activité principale
B-1000 Bruxelles

Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

www.publicprocurement.be

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Avis de marché

Santé

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Zone de Police Bruxelles-Ouest 5340

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue du Facteur 2
Ville: Molenbeek-Saint-Jean

Code NUTS: BE1

Code postal: 1080

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Karine Quadens

Téléphone: +32 473978043

Courriel: karine.quadens@police.belgium.eu

Fax: +32 24126298

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.policelocale.be/5340
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)

I.2) Procédure conjointe
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant diﬀérents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
cloud.3p.eu/Downloads/1/216/155/2020
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)
Nom oﬃciel: Service Juridique

Numéro national d'identiﬁcation: 2 SJ

Adresse postale: Rue de Koninck 40/23
Ville: Molenbeek-Saint-Jean

Code NUTS: BE

Code postal: 1080

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Karine Quadens

Téléphone: +32 473978043

Courriel: karine.quadens@police.belgium.eu

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.policelocale.be/5340
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/oﬃce national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/oﬃce régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:
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II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2 Assurance dégâts matériels - incendie et périls connexes

II.1.1) Intitulé: ASSURANCES POUR LA ZONE DE POLICE DE BRUXELLES-OUEST 5340 Numéro de référence: 2 2020/002/JUR
II.1.2) Code CPV principal: 66510000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 66510000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

II.2.3) Lieu d'exécution

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: Objet des Services : Marché des assurances pour la Zone de police de Bruxelles-Ouest.
Le marché est divisé en lots comme suit :
• Lot 1 : Assurance dégâts matériels – Incendie et périls connexes
• Lot 2 : Assurance tous risques antennes
• Lot 3 : Assurance dégâts matériels membres du personnel de la zone de police et chiens de police
• Lot 4 : Responsabilité civile générale et responsabilité civile objective
• Lot 5 : Accidents du travail et excédents accidents du travail
• Lot 6 : Assurance des véhicules de police
II.1.5) Valeur totale estimée 2
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots:

un seul lot

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire:
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:

Lot nº: 2 1

Code NUTS: 1 [ BE1 ]
Lieu principal d'exécution: Zone de police 5340 Bruxelles-Ouest, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Ce lot a pour objet l’assurance « Dommages Matériels Incendie » pour l’ensemble du patrimoine - biens immobiliers immeubles
et meubles - de la Zone de Police de Bruxelles-Ouest
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Les garanties/Waarborgen

Pondération
15

Nom
Les services connexes/de aanvullende
dienstverlening

Pondération
15

Coût 1, 20
Nom
Pondération
Le montant de la prime / het bedrag van 70
premies
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 01/01/2021 / Fin: (jj/mm/aaaa) 31/12/2021
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Non spéciﬁé
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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II.2) Description 1 (3)

II.2.1) Intitulé: 2 Assurance tous risques antennes

Lot nº: 2 2

II.2.1) Intitulé: 2 Assurances dégâts matériels membres du personnel de la Zone de Lot nº: 2 3
police et chiens de police

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 66510000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 66510000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE1 ]
Lieu principal d'exécution: Zone de police 5340 Bruxelles-Ouest, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Cette catégorie a pour objet l’assurance des antennes (matériel ﬁxe) et les panneaux de signalisation (matériel mobile) de la
Zone de Police.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Les garanties/Waarborgen

Pondération
15

Nom
Les services connexes/de aanvullende
dienstverlening

Pondération
15

Coût
Nom
Pondération
Le montant de la prime / het bedrag van 70
premies
1, 20

II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Pondération
15

Nom
Les services connexes/de aanvullende
dienstverlening

Coût 1, 20
Nom
Pondération
Le montant de la prime / het bedrag van 70
premies
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Non spéciﬁé
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 01/01/2021 / Fin: (jj/mm/aaaa) 31/12/2021
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Non spéciﬁé
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

non

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

Pondération
15

II.2.6) Valeur estimée

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 01/01/2021 / Fin: (jj/mm/aaaa) 31/12/2021

oui

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Cette catégorie a pour objet l’assurance des dégâts matériels subis par les membres du personnel de la Zone de Police pendant
l’exercice de leurs fonctions et pendant leur vie privée suite à des actes de vengeance commises par des tiers et liés à des actes
posés par les membres du personnel dans l’exercice dans leurs fonctions, ainsi que les dommages subis lors des conﬂits de
travail, des attentats ou des actes de malveillance.
Cette catégorie a pour objet des accidents pouvant survenir aux chiens de police pendant qu’ils sont sous la supervision
(présumée ou non) de la Zone de Police ou d’un préposé de la Zone de Police, pendant et en dehors des heures de travail.

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Les garanties/Waarborgen

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

Des variantes seront prises en considération

Code NUTS: 1 [ BE1 ]
Lieu principal d'exécution: Zone de police 5340 Bruxelles-Ouest, 1080 Molenbeek-Saint-Jean

oui

non

oui

non

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

2020-270 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/09/26 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 41/211

oui

non

7 / 12
BE001 23/09/2020 - Numéro BDA: 2020-532814
ASSURANCES POUR LA ZONE DE POLICE DE BRUXELLES-OUEST 5340

Formulaire standard 2 - FR

II.2) Description 1 (4)

8 / 12
BE001 23/09/2020 - Numéro BDA: 2020-532814
ASSURANCES POUR LA ZONE DE POLICE DE BRUXELLES-OUEST 5340

Formulaire standard 2 - FR

II.2) Description 1 (5)

II.2.1) Intitulé: 2 Assurances responsabilité civile générale et responsabilité civile
objective

Lot nº: 2 4

II.2.1) Intitulé: 2 Assurances accident du travail et excédent accidents du travail

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 66510000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE1 ]
Lieu principal d'exécution: Zone de police 5340 Bruxelles-Ouest, 1080 Molenbeek-Saint-Jean

Code NUTS: 1 [ BE1 ]
Lieu principal d'exécution: Zone de police 5340 Bruxelles-Ouest, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
L’assurance a pour objet de garantir la Responsabilité civile tant extra-contractuelle que contractuelle qui pourrait incomber
aux assurés, en Belgique ou à l’étranger, en vertu de toutes dispositions légales ou réglementaires, par suite de dommages de
toute nature causés à des tiers et provenant directement ou indirectement du fait de ses activités, de son personnel, de ses
installations et de ses biens meubles et immeubles, pendant ou en dehors des heures de travail, à l’intérieur ou à l’extérieur des
bâtiments de la Zone de police de Bruxelles-Ouest.
Cette garantie est acquise au preneur d’assurance, notamment (et de façon non limitative) pour les dommages résultant de
ou causés par la Zone de Police elle-même, ses organes, ses mandataires, ses préposés rémunérés ou non, tout collaborateur,
même bénévole qui pourrait engager sa responsabilité, les préposés mis à sa disposition, ainsi que toutes personnes - y
compris les sous-traitants - pouvant, à un titre quelconque, engager sa responsabilité civile.
Toute personne physique ou morale autre que le preneur d’assurances est considérée comme tiers.
Assurance obligatoire de la responsabilité civile en cas d’incendie ou d’explosion (en ce compris ceux résultant d’actes de
terrorisme) dans les établissements habituellement accessibles au public, conformément à la Loi du 30 juillet 1979 et à l’Arrêté
royal du 5 août 1991.
L’ensemble des bâtiments de la Zone de Police tombe automatiquement sous l'application de la Loi précitée.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Les garanties/Waarborgen

Pondération
15

Nom
Les services connexes/de aanvullende
dienstverlening

Pondération
15

Coût 1, 20
Nom
Pondération
Le montant de la prime / het bedrag van 70
premies
Prix
- Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 01/01/2021 / Fin: (jj/mm/aaaa) 31/12/2021

II.2.10) Variantes
non

Nom
Les services connexes/de aanvullende
dienstverlening

Pondération
15

Coût 1, 20
Nom
Pondération
Le montant de la prime / het bedrag van 70
premies

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 01/01/2021 / Fin: (jj/mm/aaaa) 31/12/2021
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Non spéciﬁé

II.2.11) Information sur les options

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

Options
oui
non
Description des options:
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

II.2.14) Informations complémentaires:

Pondération
15

II.2.6) Valeur estimée

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Les garanties/Waarborgen

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Non spéciﬁé

oui

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Accidents du travail
La Compagnie d’assurance doit s’engager à garantir au preneur d’assurances, aux victimes d’accident et aux ayants-droit
l’intégralité des indemnités et autres sommes prévues par la Loi belge du 03 juillet 1967 relative à la réparation des dommages
résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail dans le secteur public et par l’Arrêté royal
d’exécution du 13 juillet 1970, en ce compris toutes les modiﬁcations ultérieures de ces textes, calculé sur la rémunération
réelle limitée au maximum légal. La rémunération assurée ne tient pas compte des cotisations patronales.
Le paiement des rentes doit être eﬀectué en tenant compte de l’article 13 de la Loi précitée qui prévoit que ces sommes sont
liées à l’indice des prix à la consommation. La Compagnie d’assurance s’engage à verser directement les rentes à la personne
bénéﬁciaire.
Excédent Accidents du travail
En cas d’incapacité temporaire : le régime déﬁni dans la couverture accidents du travail est maintenu pour la partie de la
rémunération qui dépasse le maximum légal.
En cas de décès : l’assureur versera le capital constitutif de la rente non-indexée, établi suivant les mêmes principes que la Loi
du 3 juillet 1967, mais calculé selon le barème FIH/FIF annexé à l’A.R. du 15 juin 1998 portant exécution de certaines dispositions
de la Loi du 10 avril 1971.
En cas d’invalidité permanente : l’assureur versera une allocation annuelle non-indexée, calculée suivant les mêmes principes
que la loi précitée et payable dans les délais ﬁxés par la loi.
Cette allocation est remplacée, à l’expiration du délai de révision légal, par le capital constitutif de la rente non-indexée, calculé
selon le barème FIH/FIF (95) précité, étant précisé qu’aucune rechute ou aggravation de l’incapacité permanente ne sera encore
à charge de l’Assureur après l’expiration du délai de révision.
Le candidat-assureur garantit aux membres du personnel de la Zone de Bruxelles-Ouest, aux victimes et aux ayants-droits, une
indemnité « Excédent Accident de travail », calculée sur la diﬀérence entre la rémunération ﬁxée au maximum légal en vigueur
au jour de l’accident et ce maximum légal augmenté de 125.000 EUR.
La rémunération assurée ne tient pas compte des cotisations patronales.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

21

Des variantes seront prises en considération

Lot nº: 2 5

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 66510000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

oui

non

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
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oui

III.1) Conditions de participation

non

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions: * Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans
une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016.

II.2.14) Informations complémentaires:

III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2

II.2) Description 1 (6)
II.2.1) Intitulé: 2 Assurance véhicules de police

Lot nº: 2 6

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 66510000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE1 ]
Lieu principal d'exécution: Zone de police 5340 Bruxelles-Ouest, 1080 Molenbeek-Saint-Jean
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Cette catégorie a pour objet l’assurance des véhicules de la Zone de Police.
L’oﬀre doit également s’appliquer à tout ajout de véhicule ultérieurement à la conclusion du présent marché.
Une liste détaillée des véhicules faisant partie du charroi de la Zone de Police, et actuellement assurés, se trouve en annexe du
présent cahier des charges. Il convient de garder les mêmes garanties actuellement assurées pour chaque véhicule.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Les garanties/Waarborgen

Pondération
15

Nom
Les services connexes/de aanvullende
dienstverlening

Pondération
15

Coût 1, 20
Nom
Pondération
Le montant de la prime / het bedrag van 70
premies
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1. Une liste des services principaux qui ont été exécutés les 3 dernières années, avec mention du montant, de la date et des
destinataires publics et privés auxquels ils étaient destinés. Les services prestés pour un destinataire privé seront prouvés, par
une attestation de ce dernier ou à défaut, par une déclaration du prestataire de service.
2. Les oﬀres des intermédiaires ne sont pas acceptées. Le candidat assureur doit être autorisé à exercer son activité pour les
secteurs correspondants aux lots pour lesquels il a introduit une oﬀre..
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Les marchés équivalent d’assurance, prouvés par attestation de bonne
exécution, comportent des missions pour le :
Lot 1 : Assurance dégâts matériels – incendie et périls connexes : avec une prime annuelle de minimum 14.000,00 EUR
Lot 2 : Assurance tous risques antennes : 1.000,00 EUR
Lot 3 : Assurance dégâts matériels membres du personnel de la zone de police et chiens de police :1.000,00 EUR
Lot 4 : Responsabilité civile générale et responsabilité civile objective : avec une prime annuelle de minimum 21.000,00 EUR
Lot 5 : Accidents du travail et excédents accidents du travail : avec une prime annuelle de minimum 700.000,00 EUR
Lot 6 : Assurance des véhicules de police : avec une prime annuelle de minimum 300.000,00 EUR
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2
III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 01/01/2021 / Fin: (jj/mm/aaaa) 31/12/2021

III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualiﬁcations professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions: Non spéciﬁé
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:

Formulaire standard 2 - FR

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
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oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:

2020-270 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/09/26 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 43/211

11 / 12
BE001 23/09/2020 - Numéro BDA: 2020-532814
ASSURANCES POUR LA ZONE DE POLICE DE BRUXELLES-OUEST 5340

Formulaire standard 2 - FR

12 / 12
BE001 23/09/2020 - Numéro BDA: 2020-532814
ASSURANCES POUR LA ZONE DE POLICE DE BRUXELLES-OUEST 5340

Section IV: Procédure

Section VI: Renseignements complémentaires

IV.1) Description

VI.1) Renouvellement

IV.1.1) Type de procédure

Il s'agit d'un marché renouvelable
oui
non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 2 Il sera fait application de l’article 57, al 2 de la loi du 17/06/2017 qui
dispose que : « Dès sa conclusion, un marché peut comporter une ou plusieurs reconductions, selon les modalités mentionnées
dans les documents du marché initiaux. La durée totale, y compris les reconductions, ne peut en règle générale dépasser
quatre ans à partir de la conclusion du march...(voir documents du marché)

Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Dialogue compétitif

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

Partenariat d'innovation

VI.3) Informations complémentaires 2

IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs
Dans le cas d'accords-cadres, justiﬁcation d'une durée dépassant quatre ans:
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'oﬀres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives aﬁn de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des oﬀres à négocier
IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des oﬀres initiales sans mener de négociations
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera eﬀectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un proﬁl d’acheteur)

Formulaire standard 2 - FR

La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé

Visite du site requise et ne pas participer à la visite du site engendre la nullité de l'oﬀre:
VISITES OBLIGATOIRES DES PRINCIPAUX BÂTIMENTS DE LA ZONE DE POLICE DE BRUXELLES-OUEST
Une visite obligatoire des principaux bâtiments de la Zone de police de Bruxelles-Ouest doit être eﬀectuée par les
soumissionnaires. Les principaux bâtiments sont repris dans la liste ci-dessous.
Un rendez-vous pour eﬀectuer la visite obligatoire peut être pris auprès du service juridique et contentieux de la Zone de police
(02/412.61.64) entre 09.00h et 16H00.
Rue du Facteur, 2 Commissariat Facteur
Chaussée de Gand, 535 Commissariat Mettewie
Rue du Géomètre 39 Commissariat Recherche
Rue Edouard Faes, 119-127 Bâtiment administratif et logistique + 2 appartements
Le soumissionnaire joindra à son oﬀre, une attestation de visite (modèle repris en annexe du cahier de charge)
Les oﬀres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://
eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom oﬃciel: Conseil D'Etat
Adresse postale: rue de la Science, 33
Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2
Nom oﬃciel:

IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 27/10/2020 Heure locale: (hh:mm) 23:59

Adresse postale:

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ FR ] [ NL ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son oﬀre
L'oﬀre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) 24/02/2021
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 27/10/2020 Heure locale: (hh:mm) 23:59 Lieu: Site Lavoisier, Rue De Koninck 40 à 1080 Molenbeek-SaintJean
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Ville:

Code postal:

Pays: _____

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2
Nom oﬃciel:
Adresse postale:
Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 23/09/2020

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
20

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise
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I.5) Hoofdactiviteit

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

www.publicprocurement.be

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Aankondiging van een opdracht

Gezondheid

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: Politiezone Brussel-West 5340

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Briefdragerstraat 2
Plaats: Sint-Jans-Molenbeek

NUTS-code: BE1

Postcode: 1080

Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Karine Quadens

Telefoon: +32 473978043

E-mail: karine.quadens@police.belgium.eu

Fax: +32 24126298

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.policelocale.be/5340
Adres van het kopersproﬁel: (URL)

I.2) Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://cloud.3p.eu/
Downloads/1/216/155/2020
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Oﬃciële benaming: Juridische Dienst

Nationaal identiﬁcatienummer: 2 SJ

Postadres: De Koninckstraat 40/23
Plaats: Sint-Jans-Molenbeek

NUTS-code: BE

Postcode: 1080

Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Karine Quadens

Telefoon: +32 473978043

E-mail: karine.quadens@police.belgium.eu

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.policelocale.be/5340
Adres van het kopersproﬁel: (URL)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

I.4) Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

Standaardformulier 2 - NL

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:
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Afdeling II: Voorwerp
II.1.1) Benaming: VERZEKERINGEN VOOR DE POLITIEZONE BRUSSEL-WEST 5340
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 66510000
Werken

Referentienummer: 2 2020/002/JUR

Leveringen

Diensten

II.1.5) Geraamde totale waarde 2
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)
II.1.6) Inlichtingen over percelen
ja

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

II.2.1) Benaming: 2 Verzekering materiële schade - brand en aanverwante
waarborgen

Perceel nr.: 2 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 66510000 CPV-code subcategorie: 1, 2

CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.4) Korte beschrijving: Voorwerp van deze diensten : Verzekeringen voor de Politiezone Brussel-West.
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen :
• Perceel 1: Verzekering materiële schade - brand en aanverwante waarborgen
• Perceel 2: Alle Risico Verzekering Antennes
• Perceel 3: Verzekering Materiële Schade van personeelsleden van de politiezone en verzekering politiehonden
• Perceel 4: Verzekering Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid en Objectieve Aansprakelijkheid
• Perceel 5: Arbeidsongevallen en Excedent Arbeidsongevallenverzekering
• Perceel 6: Verzekering Politiewagens

Verdeling in percelen

Standaardformulier 2 - NL

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht
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één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Politiezone 5340 Brussel West, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Deze perceel heeft als voorwerp de verzekering « Materiële Schade Brand » voor het geheel van de roerende en onroerende
goederen van de Politiezone Brussel-West.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Les garanties/Waarborgen

Weging
15

Naam
Les services connexes/de aanvullende
dienstverlening

Weging
15

Kostencriterium 1, 20
Naam
Weging
Le montant de la prime / het bedrag van 70
premies
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) 01/01/2021 / Einde: (dd/mm/jjjj) 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: Niet gespeciﬁeerd
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (2)
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II.2) Beschrijving 1 (3)

II.2.1) Benaming: 2 Alle Risico Verzekering Antennes

Perceel nr.: 2 2

II.2.1) Benaming: 2 Verzekering Materiële Schade van personeelsleden van de
politiezone en verzekering politiehonden

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 66510000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 66510000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Politiezone 5340 Brussel West, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Deze categorie heeft als voorwerp de verzekering van de antennes (vastgehecht materieel) en van de signalisatieborden
(mobiel materieel) van de Politiezone Brussel-West.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Les garanties/Waarborgen

Weging
15

Perceel nr.: 2 3

Naam
Les services connexes/de aanvullende
dienstverlening

Weging
15

Kostencriterium 1, 20
Naam
Weging
Le montant de la prime / het bedrag van 70
premies
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) 01/01/2021 / Einde: (dd/mm/jjjj) 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: Niet gespeciﬁeerd

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Politiezone 5340 Brussel West, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Deze categorie heeft tot doel de materiële schade van de personeelsleden van de politiezone Brussel-West te verzekeren,
zowel tijdens de uitoefening van hun functie, als tijdens hun privéleven, en dit naar aanleiding van wraakacties van derden
gerelateerd aan daden gesteld door de personeelsleden tijdens de uitvoering van hun functie, alsook de schade door
arbeidsconﬂicten, aanslagen en kwaad opzet.
Deze categorie heeft tot doel ongevallen te verzekeren waarvan politiehonden het slachtoﬀer kunnen zijn wanneer zij onder
toezicht staan (al dan niet verondersteld) van de politiezone Brussel-West of van een aangestelde van de politiezone, zelfs
buiten de werkuren.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Les garanties/Waarborgen

Weging
15

Naam
Les services connexes/de aanvullende
dienstverlening

Weging
15

Kostencriterium 1, 20
Naam
Weging
Le montant de la prime / het bedrag van 70
premies
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) 01/01/2021 / Einde: (dd/mm/jjjj) 31/12/2021

II.2.10) Inlichtingen over varianten

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: Niet gespeciﬁeerd

II.2.10) Inlichtingen over varianten

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Varianten worden geaccepteerd

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten

II.2.11) Inlichtingen over opties

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

II.2.14) Nadere inlichtingen:

ja

neen

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2.14) Nadere inlichtingen:

II.2) Beschrijving 1 (4)
II.2.1) Benaming: 2 Verzekering Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid en
Objectieve Aansprakelijkheid

Perceel nr.: 2 4

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 66510000 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Politiezone 5340 Brussel West, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Deze verzekering heeft de burgerlijke aansprakelijkheid als voorwerp, zowel de contractuele, als de extra-contractuele, die ten
laste kan vallen van de verzekerden, in België of in het buitenland, op basis van om het even welke wettelijke of reglementaire
beschikking, naar aanleiding van een door een derde geleden schade, van om het even welke oorsprong, direct of indirect
voortvloeiend uit de handelingen, het personeel, het materieel, de roerende en onroerende goederen, tijdens of buiten de
werkuren, binnen of buiten de gebouwen van de Politiezone Brussel-West.
Deze waarborg behoort toe aan de verzekeringnemer, ondermeer (niet-limitatief) voor de schade voortvloeiend uit of
veroorzaakt door de Politiezone Brussel-West zelf, zijn organen, zijn mandatarissen, zijn al dan niet betaalde aangestelden, de
aangestelden die hem ter beschikking gesteld worden, alsook alle andere personen – inclusief de onderaannemers – die, om
het even welke reden, zijn aansprakelijkheid in het gedrang kunnen brengen.
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon, andere dan de verzekeringnemer, wordt aanzien als derde.
Verplichte verzekering Objectieve Aansprakelijkheid Brand en Ontploﬃng (met inbegrip van daden ten gevolge van terrorisme)
in de inrichtingen die gewoonlijk toegankelijk zijn voor het publiek, op basis van de Belgische Wet van 30 juli 1979 en het
Koninklijke besluit van 5 augustus 1991<;
Het geheel van de gebouwen van de Politiezone valt automatisch onder toepassingen van deze wetgeving.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Les garanties/Waarborgen

Weging
15

Naam
Les services connexes/de aanvullende
dienstverlening

Weging
15

Kostencriterium 1, 20
Naam
Weging
Le montant de la prime / het bedrag van 70
premies
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) 01/01/2021 / Einde: (dd/mm/jjjj) 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: Niet gespeciﬁeerd
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
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II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

II.2) Beschrijving 1 (5)
II.2.1) Benaming: 2 ARBEIDSONGEVALLEN en EXCEDENT ARBEIDSONGEVALLEN

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten

Perceel nr.: 2 5

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 66510000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Politiezone 5340 Brussel West, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

II.2.14) Nadere inlichtingen:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Arbeidsongevallen
De Verzekeringsmaatschappij waarborgt aan de verzekeringnemer, aan de slachtoﬀers en aan de rechthebbenden, de
integraliteit van de vergoedingen en andere sommen voorzien in de Belgische Wet van 3 juli 1967 Publieke Sector en het
Koninklijk besluit van 13 juli 1970, inclusief iedere latere wijziging van deze teksten, berekend op basis van de bezoldigingen
beperkt tot het wettelijk maximum. De verzekerde bezoldigingen worden niet aangevuld met de patronale bijdragen.
De betaling van de rentes moet gebeuren rekening houdend met artikel 13 van bovengenoemde wet, welke voorziet dat deze
sommen verbonden zijn aan de index van de consumptieprijzen. De Verzekeringsmaatschappij verbindt er zich toe de rentes
dadelijk te storten aan de begunstigde.
Excedent arbeidsongevallen
In geval van tijdelijke werkonbekwaamheid: vergoeding vastgelegd in de arbeidsongevallenwetgeving op het loon dat het
wettelijk maximum overschrijdt.
In geval van overlijden betaalt de verzekeraar het dekkingskapitaal van de niet geïndexeerde
rente, vastgesteld volgens de principes de wet van 3 juli 1967, maar berekend overeenkomstig het barema FIH/FIF (95) gehecht
aan het KB van 15 juni 1998 ter uitvoering van bepaalde beschikkingen van de wet van 10 april 1971.
In geval van blijvende invaliditeit betaalt de verzekeraar een jaarlijkse niet-gei#ndexeerde bijslag, berekend volgens dezelfde
principes al voornoemde wet en betaalbaar binnen de termijnen door de wet vastgesteld. Deze bijslag zal bij het verstrijken
van de wettelijke herzieningstermijn vervangen worden door het dekkingskapitaal van de niet-gei#ndexeerde rente, berekend
volgens het voornoemde barema FIH/FIF (95) met dien verstande dat na het verstrijken van de herzieningstermijn, geen enkele
herval of verergering van de blijvend invaliditeit nog ten laste van de verzekeraar zal zijn.
De kandidaat verzekeraar waarborgt aan de personeelsleden van de Politiezone Brussel-West, aan de slachtoﬀers en
rechthebbenden, een vergoeding “Excedent arbeidsongevallen”, berekend op basis van het verschil tussen de vergoeding
vastgesteld op het wettelijk maximum dat gold op de dag van het ongeval en dit wettelijk maximum verhoogd met EUR 125.000.
De verzekerde bezoldigingen worden niet aangevuld met de patronale bijdragen.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Les garanties/Waarborgen

Weging
15

Naam
Les services connexes/de aanvullende
dienstverlening

Weging
15

Kostencriterium 1, 20
Naam
Weging
Le montant de la prime / het bedrag van 70
premies
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) 01/01/2021 / Einde: (dd/mm/jjjj) 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: Niet gespeciﬁeerd
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

Standaardformulier 2 - NL

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

2020-270 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/09/26 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 49/211

11 / 14
BE001 23/09/2020 - BDA nummer: 2020-532814
VERZEKERINGEN VOOR DE POLITIEZONE BRUSSEL-WEST 5340

Standaardformulier 2 - NL

Standaardformulier 2 - NL

Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

II.2) Beschrijving 1 (6)
II.2.1) Benaming: 2 VERZEKERING POLITIEWAGENS

III.1) Voorwaarden voor deelneming

Perceel nr.: 2 6

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een
van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s):
CPV-code hoofdcategorie: 1 66510000 CPV-code subcategorie: 1, 2
2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Politiezone 5340 Brussel West, 1080 Sint-Jans-Molenbeek
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Deze categorie heeft tot doel de verzekering te voorzien van de politiewagens van de Politiezone Brussel-West.
De oﬀerte dient ook van toepassing te zijn op elk voertuig dat nog zal worden aangekocht na het afsluiten van deze opdracht.
In bijlage van onderhavig lastenboek wordt een gedetailleerde lijst gevoegd van het wagenpark van de Politiezone dat
momenteel verzekerd is. Dezelfde garanties als de huidige dienen verzekerd te worden voor elk voertuig.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Les garanties/Waarborgen

Weging
15

Naam
Les services connexes/de aanvullende
dienstverlening

Weging
15

Kostencriterium 1, 20
Naam
Weging
Le montant de la prime / het bedrag van 70
premies
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) 01/01/2021 / Einde: (dd/mm/jjjj) 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: Niet gespeciﬁeerd
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd
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ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag,
de datum en de publieke- en/of particuliere bestemmelingen waarvoor zij bestemd waren. De gepresteerde diensten voor een
particuliere bestemmeling zullen bewezen worden, door een attest van deze laatste of bij ontstentenis, door een verklaring van
de dienstverlener.
2. De oﬀertes van verzekeringsmakelaars worden niet aanvaard.
De kandidaat verzekeraar moet toegelaten worden te onderschrijven voor de takken overeenstemmend met de percelen
waarvoor hij een oﬀerte indient.
Eventuele minimumeisen: 2 1.
De gelijkaardige opdrachten van verzekeringen, aangetoond door attesten van goede uitvoering, bevatten opdrachten voor:
Perceel 1: Verzekering materiële schade - brand en aanverwante waarborgen: met een jaarlijkse premie van minimum 14.000,00
EUR
Perceel 2: Alle Risico Verzekering Antennes: 1.000,00 EUR
Perceel 3: Verzekering Materiële Schade van personeelsleden van de politiezone en verzekering politiehonden: 1.000,00 EUR
Perceel 4: Verzekering Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid en Objectieve Aansprakelijkheid Brand en Ontploﬃng: met een
jaarlijkse premie van minimum 21.000,00 EUR
Perceel 5: Arbeidsongevallen en Excedent Arbeidsongevallenverzekering: met een jaarlijkse premie van minimum 700.000,00
EUR
Perceel 6: Verzekering Politiewagens: met een jaarlijkse premie van minimum 300.000,00 EUR
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwaliﬁcaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

IV.1) Beschrijving

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

IV.1.1) Type procedure

Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2 artikel 57, al. 2 van de Wet van 17/06/2017
zal toegepast worden. Dit artikel bepaalt dat “Een opdracht kan van bij de sluiting één of meer verlengingen omvatten,
overeenkomstig de in de opdrachtdocumenten bepaalde modaliteiten. De volledige looptijd, met inbegrip van de verlengingen,
dient over het algemeen beperkt te blijven tot vier jaar na het sluiten van de ...(zie opdrachtdocumenten)

Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows

Innovatiepartnerschap

VI.3) Nadere inlichtingen 2

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:
IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling (enkel voor mededingingsprocedures met onderhandeling)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder
onderhandelingen te voeren
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

Standaardformulier 2 - NL

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

Plaatsbezoek vereist en verzuimen aan plaatsbezoek leidt tot nietigheid van de oﬀerte:
VERPLICHTE BEZOEKEN AAN DE BELANGRIJKSTE GEBOUWEN VAN DE POLITIEZONE BRUSSEL-WEST
De inschrijvers moeten een verplicht bezoek brengen aan de belangrijkste gebouwen van de Politiezone Brussel-West. De
belangrijkste gebouwen staan hieronder vermeld met een *.
Een afspraak voor het verplichte bezoek kan worden gemaakt tussen 9u00 en 16u00 bij de Juridische Dienst en Betwiste Zaken
(02/412.61.64).
Briefdragersstraat 2 Commissariaat Facteur
Gentsesteenweg, 535 Commissariaat Mettewie
Landmeterstraat 39 Commissariaat Recherche
Edouard Faesstraat, 119-127 Administratief gebouw + 2 appartementen
De inschrijver zal een bezoekattest aan zijn oﬀerte toevoegen (model in bijlage van dit bestek).
De oﬀertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Raad van State
Postadres: wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2

Oﬃciële benaming:

Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)

Postadres:

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 27/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 23:59

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ FR ] [ NL ]

Plaats:

Postcode:

Land: _____

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) 24/02/2021
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

Oﬃciële benaming:

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 27/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 23:59 Plaats: Site Lavoisier, De Koninckstraat 40 te 1080 Sint-JansMolenbeek
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Plaats:

Postadres:
Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: l’acquisition des chaussures d’intervention & tactiques et des lacets Numéro de référence: 2 POL-Procurement
de remplacement correspondantes au proﬁt de la Police Intégrée, structurée à
2020 R3 084-F02_0
deux niveaux, rédigé sur base de la loi du 17 juin 2016 (secteurs classiques)

www.publicprocurement.be

Rectiﬁcatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectiﬁcatif
Directive 2014/23/UE
Directive 2014/24/UE
Directive 2014/25/UE

II.1.2) Code CPV principal: 18000000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: l’acquisition des chaussures d’intervention & tactiques et des lacets de remplacement
correspondantes au proﬁt de la Police Intégrée, structurée à deux niveaux, rédigé sur base de la loi du 17 juin 2016 (secteurs
classiques)

Rappel: si la rectiﬁcation ou l'ajout d'informations entraîne une modiﬁcation substantielle des conditions indiquées dans l'avis de marché
original, il sera alors nécessaire de proroger les dates limites initialement prévues ou de lancer une nouvelle procédure.

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice (tel qu'indiqué dans l'avis original)
I.1) Nom et adresses 1
Nom oﬃciel: Police Fédérale Service Procurement

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0869.909.460_54

Adresse postale: Avenue de la Couronne, 145A
Ville: Bruxelles

Code NUTS: BE100

Code postal: 1050

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Inge GIELEN

Téléphone:

Courriel: drf.procurement@police.belgium.eu

Fax: +32 26426604

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=384748
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=384748
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Section VI: Renseignements complémentaires

Section VII: Modiﬁcations

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 23/09/2020

VII.1) Informations à rectiﬁer ou à ajouter
VII.1.1) Motif de la modiﬁcation 7

VI.6) Référence de l'avis original
Avis original envoyé par 7

eNotices

TED eSender

Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2020-528920
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 167-403040
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 28/08/2020

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

Autres:

Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2) Texte à rectiﬁer dans l'avis original 1 (indiquer les numéros de section et de paragraphe concernés de l'avis original)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
Des informations complémentaires sont disponibles sur https://enot.publicprocurement.be/

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
7

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
informations obligatoires non destinées à être publiées
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

II.1) Omvang van de aanbesteding

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Rectiﬁcatie
Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie
Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/25/EU

II.1.1) Benaming: de aankoop van interventie & tactische schoenen en bijhorende
vervangingsveters ten voordele van de Geïntegreerde Politie gestructureerd op
twee niveaus, opgesteld op basis van de Wet van 17 juni 2016 (inzake klassieke
sectoren)
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 18000000
II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: de aankoop van interventie & tactische schoenen en bijhorende vervangingsveters ten voordele van
de Geïntegreerde Politie gestructureerd op twee niveaus, opgesteld op basis van de Wet van 17 juni 2016 (inzake klassieke
sectoren)

Ter herinnering: als correcties of wijzigingen van een aankondiging een belangrijke wijziging van de mededingingsvoorwaarden tot gevolg
hebben, moeten de oorspronkelijk gestelde termijnen worden verlengd of moet een nieuwe procedure worden uitgeschreven.

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)
I.1) Naam en adressen 1
Oﬃciële benaming: Federale Politie Dienst Procurement

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0869.909.460_54

Postadres: Kroonlaan, 145A
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1050

Land: België

Contactpersoon: Inge GIELEN

Telefoon:

E-mail: drf.procurement@police.belgium.eu

Fax: +32 26426604

Referentienummer: 2 POL-Procurement 2020
R3 084-F02_0

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=384748
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=384748
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7
TED eSender-login: 7 BE001

eNotices

TED eSender

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

een ander kanaal:

TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2020-528920
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 167-403040
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 28/08/2020

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging 1 (de afdeling en het desbetreﬀende punt in de oorspronkelijke
aankondiging vermelden)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
Bijkomende inlichtingen zijn beschikbaar op https://enot.publicprocurement.be/

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
7

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
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Bulletin der Aanbestedingen

Afdeling II: Voorwerp

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

II.1) Omvang van de aanbesteding

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Benaming: Oproep tot aanvraag tot deelneming - Raamovereenkomst voor
het leveren van kantoormeubilair en bijhorende dienstverlening aan i-mens vzw

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 39130000

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Richtlijn 2014/25/EU

II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 2020/010

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4
II.1.5) Geraamde totale waarde 2

Afdeling I: Aanbestedende instantie

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)

I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende instanties op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Oﬃciële benaming: i-mens vzw

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0416.603.716

Postadres: Tramstraat 61
Plaats: Gent

NUTS-code: BE234

Postcode: 9052

Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Lenny Arys

Telefoon: +32 92641436

E-mail: lenny.arys@i-mens.be

Fax:

Verdeling in percelen

ja

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor 12

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.i-mens.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)

I.2) Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://cloud.3p.eu/
Downloads/1/61/ZJ/2020
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

I.6) Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Vervoersdiensten per spoor

Elektriciteit

Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Winning van gas en aardolie
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste
brandstoﬀen
Water

Havenactiviteiten

één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:

Luchthavenactiviteiten
Andere activiteit: Gezondheid

Postdiensten
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Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

II.2) Beschrijving 1 (1)
II.2.1) Benaming: 2
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s):

Perceel nr.: 2
2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE234 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
Raamovereenkomst voor het leveren van kantoormeubilair en bijhorende dienstverlening aan i-mens vzw
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van
de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
1. Bankverklaring
2. Omzetcijfers
Eventuele minimumeisen: 2 1. Ter staving van zijn economische en ﬁnanciële draagkracht legt de inschrijver een passende
bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage van het KB Plaatsing voor.
De inschrijver kan hiervoor gebruik maken van de verklaring op erewoord zoals toegevoegd in bijlage C ‘Bankverklaring’.
2. De kandidaat toont zijn economische en ﬁnanciële draagkracht verder aan door het voorleggen van een verklaring van de
gerealiseerde omzet van de laatste drie boekjaren.
2019
2018
2017
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
1. Referenties
2. Beknopte omschrijving van de structuur van de organisatie
Eventuele minimumeisen: 2 1. De inschrijver dient minimaal vijf referenties van opdrachten voor het leveren en installeren van
kantoormeubilair (inclusief andere dienstverlening zoals intekening, design,…), die naar aard en omvang overeenstemmen met
de opdracht, te kunnen voorleggen. Hierbij dient hij/ zij per referentie meer informatie gegeven te worden over:
1. De opdracht zelf (opdrachtgever + contactpersoon + korte toelichting van inhoud en termijn van het project)
2. De samenstelling van het uitvoeringsteam (SPOC, design verantwoordelijken, coördinator logistiek en leveringen,…).
2. De kandidaat voorziet een beknopte omschrijving van de structuur van zijn organisatie (maximum vier bladzijdes) en
beschrijft hierbij hoe zij hiermee een oplossing kan bieden aan de verwachtingen van de aanbestedende partij. Onder meer
volgende elementen komen aanbod:
# Werkwijze, aanwezigheid SPOC, team dat zal instaan voor de adviesverlening betreﬀende de intekenen van het meubilair,…
# Aanwezigheid van eigen dienst voor transport, montage en installatie op de diverse locaties van i-mens vzw
# Visie op milieu en impact van het productieproces
#…
III.1.4) Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid
III.1.6) Verlangde borgsommen en waarborgen: 2
III.1.7) Belangrijkste ﬁnancierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund: 2

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwaliﬁcaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast
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Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

IV.1) Beschrijving

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Niet-openbare procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows

Concurrentiegerichte dialoog

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing

Innovatiepartnerschap

Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan acht jaar:
IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 27/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 00:00
IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) 30/10/2020(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: 3(vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) ______ Plaatselijke tijd: (uu:mm)
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

VI.3) Nadere inlichtingen 2
De kandidaturen en oﬀertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://
eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Rechtbank van Gent
Postadres: Opgeëistenlaan 400
Plaats: Gent

Postcode: 9000

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2
Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2
Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt

2020-270 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/09/26 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 58/211

1/7
BE001 23/09/2020 - BDA nummer: 2020-532826
Vloeibare brandstoﬀen voor motoren en verwarming voor de periode 01/01/2021 -31/12/2022

Standaardformulier 2 - NL

Bulletin der Aanbestedingen

Afdeling II: Voorwerp

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

II.1) Omvang van de aanbesteding

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Benaming: Vloeibare brandstoﬀen voor motoren en verwarming voor de
periode 01/01/2021 -31/12/2022

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 09100000

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

Werken

Oﬃciële benaming: Gemeente Grimbergen

Nationaal identiﬁcatienummer:

2

Postadres: Prinsenstraat 3
Postcode: 1850

Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Kim Van Bellingen

Telefoon: +32 22601245

E-mail: kim.vanbellingen@grimbergen.be

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.1.1
II.1.5) Geraamde totale waarde 2

Fax: +32 22701266

Verdeling in percelen

ja

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

I.2) Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://cloud.3p.eu/
Downloads/1/861/6I/2020
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

I.4) Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.grimbergen.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)

Regionale of plaatselijke instantie

Referentienummer: 2 2020/781

II.1.6) Inlichtingen over percelen

I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)

NUTS-code: BE241

II.1.3) Type opdracht

Standaardformulier 2 - NL

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

Plaats: Grimbergen
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II.2) Beschrijving 1 (1)
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II.2) Beschrijving 1 (2)

II.2.1) Benaming: 2 Vloeibare brandstoﬀen voor motoren

Perceel nr.: 2 1

II.2.1) Benaming: 2 Vloeibare brandstoﬀen voor verwarming

Perceel nr.: 2 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 09100000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 09100000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE241 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeentelijke Loods, Humbeeksesteenweg 245 te 1850 Grimbergen

NUTS-code: 1 [ BE241 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Diverse locaties

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
zie II.2.1

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) 01/01/2021 / Einde: (dd/mm/jjjj) 31/12/2022

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) 01/01/2021 / Einde: (dd/mm/jjjj) 31/12/2022

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De opdracht kan 2 keer verlengd worden, telkens voor een jaar.
Verlenging 1: 01/01/2023 - 31/12/2023.
Verlenging 2: 01/01/2024 - 31/12/2024.
De verlenging gebeurt stilzwijgend.
Na de laatste verlenging zal in ieder geval geen enkele nieuwe bestelling kunnen gebeuren in uitvoering van dit contract.
Indien de opdracht niet wordt ve...(zie opdrachtdocumenten)

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De opdracht kan 2 keer verlengd worden, telkens voor een jaar.
Verlenging 1: 01/01/2023 - 31/12/2023.
Verlenging 2: 01/01/2024 - 31/12/2024.
De verlenging gebeurt stilzwijgend.
Na de laatste verlenging zal in ieder geval geen enkele nieuwe bestelling kunnen gebeuren in uitvoering van dit contract.
Indien de opdracht niet wordt ve...(zie opdrachtdocumenten)

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

III.1) Voorwaarden voor deelneming

IV.1) Beschrijving

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een
van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
1. Een omstandige bankverklaring, afgeleverd door een gekende bankinstelling met zetel in de Europese Unie, waaruit blijkt dat
de ﬁnanciële mogelijkheden van de aannemer in die aard zijn dat hij de opdracht ﬁnancieel tot een goed einde kan brengen,
dient bij de prijsoﬀerte te worden gevoegd.
2. Een lijst van referenties waar de inschrijver de laatste 3 jaar brandstoﬀen leverde
Eventuele minimumeisen: 2 1. Bankverklaring
2. Minimum 3 referenties van minimum EUR 100.000/jaar
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
1. Gegevens in verband met de beroepskwaliﬁcaties (kwaliteitscertiﬁcaten), personeelsbezetting, technische middelen en
referenties dienen opgegeven te worden.
Eventuele minimumeisen: 2 1. Kwaliteitscertiﬁcaten
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwaliﬁcaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast

Standaardformulier 2 - NL

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:
IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling (enkel voor mededingingsprocedures met onderhandeling)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder
onderhandelingen te voeren
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 27/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 09:15
IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) 24/02/2021
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 27/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 09:15 Plaats: Gemeentehuis Grimbergen, Prinsenstraat 3 te 1850
Grimbergen
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

2020-270 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/09/26 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 61/211

7/7
BE001 23/09/2020 - BDA nummer: 2020-532826
Vloeibare brandstoﬀen voor motoren en verwarming voor de periode 01/01/2021 -31/12/2022

Standaardformulier 2 - NL

1/7
BE001 23/09/2020 - Numéro BDA: 2020-532829
Formulaire standard 3 - FR
Accord-cadre relatif aux analyses d'incidences : Rédaction des Rapports sur les Incidences Environnementales des projets de
plans environnementaux ; Etudes biologiques et évaluations appropriées des incidences des projets de Bruxelles Environnement
sur la nature

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin des Adjudications

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

www.publicprocurement.be

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Directive 2014/24/UE

VI.3) Nadere inlichtingen 2
De oﬀertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)

VI.4) Beroepsprocedures

Nom oﬃciel: Bruxelles Environnement

Numéro national d'identiﬁcation: 2 BE

VI.4.1) Beroepsinstantie

Adresse postale: Avenue du port 86C/3000

Oﬃciële benaming: Raad van State

Ville: Bruxelles

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Point(s) de contact: Madame Véronique Verbeke

Téléphone: +32 27757921

Courriel: vverbeke@environnement.brussels

Fax:

Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE1

Code postal: 1000

Pays: Belgique

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.environnement.brussels
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

I.2) Procédure conjointe

Oﬃciële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2

Autorité régionale ou locale

Oﬃciële benaming: Gemeente Grimbergen
Postadres: Prinsenstraat 3
Postcode: 1850

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/oﬃce national(e) ou fédéral(e)

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Plaats: Grimbergen

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant diﬀérents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

Land: België

E-mail: gemeentebestuur@grimbergen.be

Telefoon: +32 22601211

Internetadres: (URL) www.grimbergen.be

Fax: +32 22701266

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

Agence/oﬃce régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Santé

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé: Accord-cadre relatif aux analyses d'incidences : Rédaction
Numéro de référence: 2 2019A0426
des Rapports sur les Incidences Environnementales des projets de plans
environnementaux ; Etudes biologiques et évaluations appropriées des incidences
des projets de Bruxelles Environnement sur la nature
II.1.2) Code CPV principal: 90711400

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: voir II.1.1
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

non

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) 10
Valeur: [ 65660.00 ] (Indiquer la valeur totale du marché. Pour fournir des informations sur les diﬀérents marchés, compléter la section V)
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour leur durée totale)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)

II.2.1) Intitulé: 2 Rédaction des Rapports sur les Incidences Environnementales des Lot nº: 2 1
projets de plans environnementaux
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 90711400 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE1 ]
Lieu principal d'exécution:
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le présent lot est passé sous la forme d'un accord-cadre avec un seul opérateur économique et dont tous les termes ne sont
pas déﬁnis.
Au sein de l'oﬀre, il est demandé aux soumissionnaires de remettre oﬀre pour deux modèles de RIE : un petit RIE et un grand
RIE. A titre d’exemple, le RIE du plan de prévention et lutte contre le bruit et les vibrations en milieu urbain est considéré
comme petit RIE. Celui du plan de gestion de l’eau est considéré comme grand RIE.
Les soumissionnaires remplissent l'inventaire et détaillent dans l'oﬀre la répartition de la charge de travail au sein de
l'équipe proposée avec les prix journaliers correspondants ainsi que la répartition de la charge de travail préconisée entre les
diﬀérentes parties des RIE.
Les tâches demandées au soumissionnaire ainsi que des quantités présumées indicatives de travail pour chaque tâche sont
proposées ci-dessous sur base du contenu obligatoire d’un RIE (tableau repris dans la partie "I.6. Forme et contenu des oﬀres").
Les termes déﬁnis dans l'accord-cadre sont la qualité de l'oﬀre et la méthodologie, le calendrier/planning ainsi que le prix par
type de RIE.
Au niveau de l’exécution du marché, au moment du lancement de chaque nouveau RIE, une commande spéciﬁque sera
passée (après consultation du prestataire) dans le cadre de laquelle le type de RIE commandé, l'ampleur du travail demandé
et la nécessité ou non d'une évaluation appropriée des incidences seront précisés (en ajustant le cas échéant les quantités
estimées, vers le haut comme vers le bas). Celle-ci se fera sur base d'une oﬀre spéciﬁque qui précisera le budget et le calendrier
indiqué dans l'oﬀre de base, et l'équipe eﬀectivement assignée à l'exécution du marché ainsi que le rôle des diﬀérentes
personnes (sur base de l'oﬀre générale faite dans le cadre de ce marché). A noter que, en cas d'indisponibilité d'un membre de
l'équipe proposée pour l'exécution d'une mission, une alternative présentant une expérience équivalente est à proposer par le
prestataire de service, à valider par Bruxelles Environnement.
L'oﬀre sera validée par le fonctionnaire dirigeant du marché (avec le soutien des membres du comité d'accompagnement de la
mission), préalablement à la première réunion du comité.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Qualité de l'oﬀre et méthodologie :

Pondération
50

Nom
Planning de réalisation des RIE / Délai de
réalisation de la mission :

Coût 1, 20
Prix 21

- Pondération: 40

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

II.2) Description 1 (2)
II.2.1) Intitulé: 2 Expertise pour la réalisation d’études biologiques et la réalisation
d’évaluations appropriées des incidences des projets de Bruxelles Environnement
sur la nature

IV.1) Description

Lot nº: 2 2

IV.1.1) Type de procédure

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 90711400 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE1 ]
Lieu principal d'exécution:
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Le présent lot est passé sous la forme d'un accord-cadre avec un seul opérateur économique et dont tous les termes ne sont
pas déﬁnis.
Les soumissionnaires remplissent l'inventaire et détaillent dans l'oﬀre la répartition de la charge de travail par type de mission
au sein de l'équipe proposée avec les prix horaires correspondants.
Au niveau de l’exécution du marché, au moment de chaque mission, une commande spéciﬁque sera passée pour ﬁxer le type de
mission commandé et préciser l'ampleur du travail demandé.
En d'autres termes, les termes déﬁnis dans l'accord-cadre sont la qualité de l'oﬀre et la méthodologie, le calendrier/planning
ainsi que le prix horaire par type de proﬁl.
Au niveau de l’exécution du marché, au moment du lancement de chaque nouvelle étude biologique ou évaluation appropriée
des incidences, une commande sera passée (après consultation du prestataire) dans le cadre de laquelle le type d'étude
commandé et l'ampleur du travail demandé seront précisés. Celle-ci se fera sur base d'une oﬀre spéciﬁque qui précisera le
budget et le calendrier indiqué dans l'oﬀre de base, et l'équipe eﬀectivement assignée à l'exécution du marché ainsi que le rôle
des diﬀérentes personnes (sur base de l'oﬀre générale faite dans le cadre de ce marché). A noter que, en cas d'indisponibilité
d'un membre de l'équipe proposée pour l'exécution d'une mission, une alternative présentant une expérience équivalente est à
proposer par le prestataire de service, à valider par Bruxelles Environnement.
L'oﬀre sera validée par le fonctionnaire dirigeant du marché (avec le soutien des membres du comité d'accompagnement de la
mission), préalablement à la première réunion du comité.
Le prix des missions sera établi sur base de prix unitaires fournis dans l'oﬀre, via l'inventaire.
Les prix unitaires restent inchangés quelles que soient les quantités réelles jusqu’à la ﬁn du délai d’exécution des ordres de
service délivrés pendant la durée de validité du marché.
Déroulement de la commande
Pour chaque projet, la Division concernée contactera le soumissionnaire et transmettra au soumissionnaire tous les documents
et plans relatifs au projet concerné. En outre, le soumissionnaire contactera le département "biodiversité et connaissance
territoriale" de Bruxelles Envirnnement pour obtenir les données biologiques issues de leur base de données Faune et Flore,
relatives au site Natura 2000 concerné. Si le projet le nécessite, une visite sur le site du projet sera organisée.
Les délais, les rapports à remettre et leur nombre seront précisés lors de la commande.

Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal oﬃciel de l’Union européenne (dans
les cas énumérés ci-dessous) (compléter l'annexe D1)
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Un système d'acquisition dynamique a été mis en place
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 069-164249
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
L'avis concerne l'abandon du système d'acquisition dynamique qui fait l'objet de l'avis de marché ci-dessus
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus

II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Qualité de l'oﬀre et méthodologie :

Pondération
50

Nom
Planning de réalisation des EAI / Délai de
réalisation de la mission

Pondération
10

Coût 1, 20
Prix 21

- Pondération: 40

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section VI: Renseignements complémentaires

Section V: Attribution du marché 1

VI.3) Informations complémentaires 2

Marché nº: 2019A0426 Lot nº: 2 Intitulé: Rédaction des Rapports sur les Incidences Environnementales des
projets de plans environnementaux
Un marché/lot est attribué

oui
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non

VI.4) Procédures de recours

V.1) Informations relatives à une non-attribution

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune oﬀre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Nom oﬃciel: Conseil d'État

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document)

Adresse postale: rue de la Science 33, 1040 Bruxelles
Ville: Bruxelles

V.2) Attribution du marché

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 20/08/2020

Adresse internet: (URL) http://www.raadvst-consetat.be

Fax:

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 2 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ 0 ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ 0 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ 0 ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ 2 ]

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques:

oui

Nom oﬃciel:
Adresse postale:
Ville:

non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1
Nom oﬃciel: STRATEC S.A

Numéro national d'identiﬁcation:

2

Adresse postale: Avenue Adolphe Lacomblé 69-71 bte 8
Ville: Bruxelles

Téléphone:
Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2

Code postal: 1030

Nom oﬃciel:

Courriel: stratec@stratec.be

Téléphone: +32 27350995

Adresse postale:

Adresse internet: (URL) http://www.stratec.be

Fax: +32 27354917

Ville:

oui

Pays: _____

Adresse internet: (URL)

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE

Code postal:

Courriel:

non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 23/09/2020

Valeur totale du marché/du lot: [ 65660.00 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
7

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
informations obligatoires non destinées à être publiées
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise
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Bulletin der Aanbestedingen

Afdeling II: Voorwerp

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

II.1) Omvang van de aanbesteding

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Benaming: Kaderovereenkomst over de eﬀectanalyses: Opstellen van
milieueﬀectrapporten betreﬀende de ontwerpmilieuplannen; Biologische studies
en passende beoordelingen van de eﬀecten van de projecten van Leefmilieu
Brussel op de natuur

www.publicprocurement.be

Aankondiging van een gegunde opdracht
Resultaten van de aanbestedingsprocedure
Richtlijn 2014/24/EU

I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: Leefmilieu Brussel

Nationaal identiﬁcatienummer: 2 BE

Postadres: Havenlaan 86C/3000
NUTS-code: BE1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 90711400
II.1.3) Type opdracht

Postcode: 1000

Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Véronique Verbeke

Telefoon: +32 27757921

E-mail: vverbeke@environnement.brussels

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.leefmilieu.brussels
Adres van het kopersproﬁel: (URL)

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.6) Inlichtingen over percelen
ja

neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) 10
Waarde: [ 65660.00 ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling V
in)
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

I.2) Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.4) Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Referentienummer: 2 2019A0426

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.1.1
Verdeling in percelen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

Plaats: Brussel
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Gezondheid
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II.2) Beschrijving 1 (1)

II.2) Beschrijving 1 (2)

II.2.1) Benaming: 2 Opstellen van milieueﬀectrapporten betreﬀende de
ontwerpmilieuplannen

Perceel nr.: 2 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 90711400 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Dit perceel wordt gegund in de vorm van een kaderovereenkomst met één enkele marktdeelnemer en waarvan niet alle
voorwaarden zijn gedeﬁnieerd.
Binnen de oﬀerte worden de inschrijvers verzocht een oﬀerte in te dienen voor twee modellen MER's: een klein MER en een
groot MER. Bij wijze van voorbeeld: het MER van het plan ter preventie en bestrijding van lawaai en trillingen in een stedelijke
omgeving wordt als een klein MER beschouwd. Die van het waterbeheersplan wordt beschouwd als een groot MER.
De inschrijvers vullen de inventaris in en geven in de oﬀerte de verdeling van de werklast binnen het voorgestelde team aan
met de overeenkomstige dagprijzen en de aanbevolen verdeling van de werklast over de verschillende onderdelen van de
MER's.
De taken die van de inschrijver worden verlangd en de indicatieve vermoedelijke hoeveelheden werk voor elke taak worden
hieronder voorgesteld op basis van de verplichte inhoud van een MER (tabel in het hoofdstuk "I.6. Vorm en inhoud van de
oﬀerte").
De in de kaderovereenkomst vastgelegde voorwaarden zijn de kwaliteit van de oﬀerte en de methodologie, het tijdschema/
planning en de prijs per type MER.
Wat de uitvoering van de opdracht betreft, wordt bij de lancering van elk nieuw MER een speciﬁeke opdracht geplaatst
(na overleg met de dienstverlener) waarin het type besteld MER, de omvang van de vereiste werkzaamheden worden
gespeciﬁceerd en het al dan niet noodzakelijk zijn van een passende beoordeling (waarbij de geraamde hoeveelheden naar
boven of naar beneden worden bijgesteld, al naargelang het geval). Dit zal gebeuren op basis van een speciﬁeke oﬀerte waarin
het volgende wordt verduidelijkt: het budget en het tijdschema die in de basisoﬀerte zijn vermeld, het team dat de opdracht
daadwerkelijk moet uitvoeren en de rol van de verschillende personen (op basis van de algemene oﬀerte die in het kader van
deze opdracht is gedaan). Er dient te worden opgemerkt dat in geval van onbeschikbaarheid van een lid van het team dat wordt
voorgesteld voor de uitvoering van een missie, een alternatief met gelijkwaardige ervaring moet worden voorgesteld door de
dienstverlener, dat moet worden goedgekeurd door Leefmilieu Brussel.
De oﬀerte wordt vóór de eerste vergadering van het comité gevalideerd door de leidend ambtenaar van de opdracht (met de
steun van de leden van het begeleidingscomité van de missie).
II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Kwaliteit van de oﬀerte en methodologie:

Weging
50

Naam
Weging
Schema voor het uitvoeren van de MER's / 10
Uitvoeringstermijn voor de opdracht:

Kostencriterium 1, 20

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Dit perceel wordt gegund in de vorm van een kaderovereenkomst met één enkele marktdeelnemer en waarvan niet alle
voorwaarden zijn gedeﬁnieerd.
De inschrijvers vullen de inventaris in en geven in de oﬀerte de verdeling van de werklast per type missie binnen het
voorgestelde team met de overeenkomstige uurtarieven.
Wat de uitvoering van de opdracht betreft, wordt bij elke missie een speciﬁeke bestelling geplaatst om het type bestelde missie
te bepalen en de omvang van de vereiste werkzaamheden te speciﬁceren.
Met andere woorden, de in de kaderovereenkomst gedeﬁnieerde voorwaarden betreﬀen de kwaliteit van de oﬀerte en de
methodologie, het tijdschema/planning en de uurprijs per type proﬁel.
Wat de uitvoering van de opdracht betreft, wordt bij het starten van elke nieuwe biologische studie of passende beoordeling
van eﬀecten een bestelling geplaatst (na overleg met de dienstverlener) waarin het type bestelde studie en de omvang
van de vereiste werkzaamheden worden gespeciﬁceerd. Dit zal gebeuren op basis van een speciﬁeke oﬀerte waarin het
volgende wordt verduidelijkt: het budget en het tijdschema die in de basisoﬀerte zijn vermeld, het team dat de opdracht
daadwerkelijk uitvoert en de rol van de verschillende personen (op basis van de algemene oﬀerte die in het kader van deze
opdracht is gemaakt). Er dient te worden opgemerkt dat in geval van onbeschikbaarheid van een lid van het team dat wordt
voorgesteld voor de uitvoering van een opdracht, een alternatief met gelijkwaardige ervaring moet worden voorgesteld door de
dienstverlener, dat moet worden goedgekeurd door Leefmilieu Brussel.
De oﬀerte wordt vóór de eerste vergadering van het comité gevalideerd door de leidend ambtenaar van de opdracht (met de
steun van de leden van het begeleidingscomité van de missie).
De prijs van de missies zal vastgesteld worden op basis van de eenheidsprijzen vermeld in de oﬀerte, via de inventaris.
De eenheidsprijzen blijven ongewijzigd, ongeacht de werkelijke hoeveelheden, tot het einde van de uitvoeringstermijn voor de
tijdens de geldigheidsperiode van de opdracht afgegeven dienstorders.
Verloop van de bestelling
Voor elk project zal de betrokken afdeling contact opnemen met de inschrijver en alle documenten en plannen met betrekking
tot het betrokken project aan de inschrijver doorsturen. Bovendien zal de inschrijver contact opnemen met het departement
Biodiversiteit en Territoriale Kennis van Leefmilieu Brussel om de biologische gegevens te verkrijgen uit hun Fauna- en
Floradatabank met betrekking tot het betrokken Natura 2000-gebied. Als het project dit vereist, wordt een bezoek aan de
projectlocatie georganiseerd.
De termijnen, de in te dienen rapporten en het aantal daarvan zullen bij de bestelling worden vermeld.
II.2.5) Gunningscriteria:

- Weging: 40

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Kwaliteit van de oﬀerte en methodologie:

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:

Perceel nr.: 2 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 90711400 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

Prijs 21

II.2.1) Benaming: 2 Expertise voor het uitvoeren van biologische studies en
passende beoordelingen van de eﬀecten van de projecten van Leefmilieu Brussel
op de natuur

Weging
50

Naam
Schema voor het uitvoeren van de PB's /
Uitvoeringstermijn voor de opdracht

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21

- Weging: 40

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

IV.1) Beschrijving

Opdracht nr.: 2019A0426
ontwerpmilieuplannen

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de
Europese Unie in onderstaande gevallen (vul bijlage D1 in)
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

Perceel nr.: 2 Benaming: Opstellen van milieueﬀectrapporten betreﬀende de

Een opdracht/perceel wordt gegund

neen

De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen
Andere redenen (stopzetting van de procedure)
Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer)

V.2) Gunning van een opdracht
V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 20/08/2020
V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 2 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ 0 ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ 0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ 0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ 2 ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: STRATEC S.A

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Avenue Adolphe Lacomblé 69-71 bte 8

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2

Plaats: Bruxelles

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 069-164249
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5

E-mail: stratec@stratec.be

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van
een opdracht werd bekendgemaakt

De contractant is een mkb-bedrijf:

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

ja

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

NUTS-code: BE

Postcode: 1030

Land: België
Telefoon: +32 27350995

Internetadres: (URL) http://www.stratec.be
ja

Fax: +32 27354917
neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 65660.00 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)
V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin des Adjudications

VI.3) Nadere inlichtingen 2

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

Formulaire standard 3 - FR

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

Avis d’attribution de marché

Oﬃciële benaming: Raad van State

Résultats de la procédure de marché

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

Directive 2014/24/UE

E-mail:

Telefoon:

Section I: Pouvoir adjudicateur

Internetadres: (URL) http://www.raadvst-consetat.be

Fax:

I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Nom oﬃciel: DOMAXIS

Oﬃciële benaming:

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0862.454.615_593622

Adresse postale: Quai Louva 21

Postadres:
Land: _____

Ville: SERAING

E-mail:

Telefoon:

Point(s) de contact: Chantal Heymans

Téléphone: +32 477676726

Internetadres: (URL)

Fax:

Courriel: chantal.heymans@domaxis.be

Fax:

Plaats:

Postcode:

Code NUTS: BE332

Code postal: 4102

Pays: Belgique

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.domaxis.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387488

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2
Oﬃciële benaming:

I.2) Procédure conjointe

Postadres:
Land: _____

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant diﬀérents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:

E-mail:

Telefoon:

Le marché est attribué par une centrale d’achat.

Internetadres: (URL)

Fax:

Plaats:

Postcode:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/oﬃce national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/oﬃce régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type: Groupement de sociétés de logement public
wallonnes

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation
Autre: Services mutualisés aux sociétés de logement public
wallonnes

Aﬀaires économiques et ﬁnancières
Santé

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
7
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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Section II: Objet
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II.2) Description 1 (2)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2 Système de vidéosurveillance ﬁlaire

II.1.1) Intitulé: Accord-cadre de fourniture de dispositifs de vidéosurveillance
II.1.2) Code CPV principal: 35125300

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 DOMAXISDOM2020_003-F03_0

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 35125300 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution

Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché a pour objet la fourniture de dispositifs permettant la capture, l’enregistrement
et le transfert sécurisé d’images dans le cadre de la vidéosurveillance en matière de vandalisme et d’incivilités dans les
immeubles appartenant ou gérés par des sociétés de logement public.
non

Code NUTS: 1 [ BE33 ]
Lieu principal d'exécution: Province de Liège
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture et placement de dispositifs de vidéosurveillance reliés de façon ﬁlaire à un serveur sécurisé assurant
l’enregistrement et la transmission des images
II.2.5) Critères d’attribution:

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) 10

Critère de qualité 1, 2, 20

Valeur: [ 220400.00 ] (Indiquer la valeur totale du marché. Pour fournir des informations sur les diﬀérents marchés, compléter la section V)
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour leur durée totale)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)

Coût 1, 20
Nom
Prix
Critère qualitatif

II.2) Description 1 (1)

Prix 21

Pondération
75
15

Nom
Critère logistique et administratif

Pondération
10

- Pondération:

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

II.2.1) Intitulé: 2 Caméras autonomes

Lot nº: 2 1

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 35125300 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.1) Intitulé: 2 Caméras factices

Lot nº: 2 3

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture (et éventuel placement en option) de dispositifs de vidéosurveillance sans ﬁls, avec caméra autonome intégrant
toutes les fonctionnalités d’enregistrement et de transmission d’images, compris le coût relatif au visionnage à distance des
images pendant la durée du marché.

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 35125300 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.5) Critères d’attribution:

Code NUTS: 1 [ BE33 ]
Lieu principal d'exécution: Province de Liège

Critère de qualité 1, 2, 20
Pondération
75
15

Nom
Critère administratif et logistique

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Fourniture de leurres ressemblant en tous points à des caméras réelles et capables de donner l’illusion que les passages devant
l’objectif sont ﬁlmés et enregistrés.
Critère de qualité 1, 2, 20

II.2.11) Information sur les options

Coût 1, 20
Nom
Prix
Critère qualitatif

Options
oui
non
Description des options: Placement d'une caméra, tous frais compris
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:

Pondération
10

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.5) Critères d’attribution:

- Pondération:

II.2.14) Informations complémentaires:

non

II.2) Description 1 (3)

Code NUTS: 1 [ BE33 ]
Lieu principal d'exécution: Province de Liège

Coût 1, 20
Nom
Prix
Critère Qualitatif

oui

II.2.14) Informations complémentaires:

II.2.3) Lieu d'exécution

Prix 21

Formulaire standard 3 - FR

oui

non

Prix 21

Pondération
75
15

Nom
Critère logistique et administratif

- Pondération:

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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Section V: Attribution du marché 1

IV.1) Description

Marché nº: Lot nº: 2 Intitulé:

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal oﬃciel de l’Union européenne (dans
les cas énumérés ci-dessous) (compléter l'annexe D1)
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Un système d'acquisition dynamique a été mis en place

Un marché/lot est attribué

oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune oﬀre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document)

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 22/09/2020
V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 3 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques:

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

Nom oﬃciel: SPRL Alain Delavignette

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

oui

non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1
Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue de la Rose 172
Ville: SERAING

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2

Courriel:

Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 127-310093
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5

Adresse internet: (URL)

Code NUTS: BE332

Code postal: 4102

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
L'avis concerne l'abandon du système d'acquisition dynamique qui fait l'objet de l'avis de marché ci-dessus

Le titulaire est une PME:

oui

non

IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)

Valeur totale du marché/du lot: [ 220400.00 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: Lot nº: 2 Intitulé:

Marché nº: Lot nº: 2 3

Intitulé:

Un marché/lot est attribué

oui

Un marché/lot est attribué

oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Formulaire standard 3 - FR

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune oﬀre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune oﬀre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document)

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document)

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 22/09/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 22/09/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 3 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 3 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques:

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques:

oui

non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1
Nom oﬃciel: SPRL ALAIN DELAVIGNETTE

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Ville: SERAING

non

Nom oﬃciel: SPRL ALAIN DELAVIGNETTE

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale:
Pays: Belgique

Ville: SERAING

Courriel:

Téléphone:

Courriel:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Le titulaire est une PME:

oui

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Code NUTS: BE332

oui

Code postal: 4102

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE332

Code postal: 4102

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur totale du marché/du lot: [ 220400.00 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

Valeur totale du marché/du lot: [ 220400.00 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section VI: Renseignements complémentaires

Bulletin des Adjudications

VI.3) Informations complémentaires 2

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Avis de marché

Nom oﬃciel: Tribunal de l'Entreprise

Directive 2014/24/UE

Adresse postale:
Ville: Liège

Code postal: 4000

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

2

Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Ville de Mons

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0201.105.843_23371

Nom oﬃciel: Tribunal de l'Entreprise
Adresse postale: Grand Place

Adresse postale:
Ville: Liège

Code postal: 4000

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2
Nom oﬃciel: Tribunal de l'Entreprise

Code NUTS: BE323

Code postal:

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: laurence.moyart@ville.mons.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.mons.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=385728

I.2) Procédure conjointe

Adresse postale:
Ville: Liège

Ville: Mons

Code postal: 4000

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 23/09/2020

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant diﬀérents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=385728
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)
Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=Intercommunale+Idea+M-B-C+SCRL%283p%29-BE+2020%2FW2020%2FCONSULTANT+LOGISTIQUE+ET+AP-CLU
%2FLM-F02
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/oﬃce national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/oﬃce régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:

I.5) Activité principale

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
7
20
21

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
informations obligatoires non destinées à être publiées
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise

Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Santé
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II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2

II.1.1) Intitulé: DESIGNATION D’UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE CHARGEE
D’ACCOMPAGNER LA VILLE DE MONS DANS LA CONCEPTION ET LA MISE EN ŒUVRE
D’UN CENTRE LOGISTIQUE URBAIN (MISSION GLOBALE DE CONSULTANCE EN
LOGISTIQUE URBAINE ET D’AUTEUR DE PROJET.
II.1.2) Code CPV principal: 71000000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 Intercommunale
Idea M-B-C SCRL(3p)-BE 2020/W2020/
CONSULTANT LOGISTIQUE ET AP-CLU/LMF02_0

Services

II.1.5) Valeur totale estimée 2
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)
II.1.6) Information sur les lots
oui

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Voir ci-dessus.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours: 120
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE323 ]
Lieu principal d'exécution:

II.1.4) Description succincte: Dans le cadre de la mise en œuvre du CLU au sein du parc d’activités économiques (PAE) des
Grands Prés (Initialis 2.0.), le présent marché est un marché public de services englobant une mission de consultance en
logistique urbaine (programmation fonctionnelle, analyse de viabilité économique, assistance à la désignation de l’exploitant,
conseils en matière de mobilité) et une mission complète d’auteur de projet (études de conception et contrôle de l’exécution
des travaux) en architecture, stabilité et en techniques spéciales, en ce compris les éventuels recours à la sous-traitance et
toutes autres compétences complémentaires nécessaires à la mise en œuvre du projet pour les travaux de construction d’un
nouveau Centre de logistique Urbain sur le territoire de la Ville de Mons (y compris l’aménagement des abords du CLU).
Commentaire : l’auteur de projet devra établir un programme de fonctionnement et d’actions à mener avec une volonté de
proposer des actions innovantes au niveau fonctionnement et au niveau chauﬀage, régulation, ventilation, électricité, éclairage,
isolation thermique, …
Par l’intermédiaire de ce marché de services, le Maître d’ouvrage cherche à s’associer avec une équipe pluridisciplinaire
(consultant spécialisé en logistique urbaine + auteur de projet pour la conception et la construction du CLU) qui sera
chargée d’accompagner la Ville de Mons dans la mise en œuvre de ce nouveau Centre de Logistique Urbain, ainsi que pour la
désignation de son futur exploitant.
Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont plus amplement décrits dans les clauses techniques du cahier
des charges.
Le présent marché est un marché à tranches ferme et conditionnelles. La tranche ferme porte sur la remise de l’étude de
programmation, de viabilité économique du projet, les esquisses, ainsi que l'avant-projet. Les tranches consécutives étant des
tranches conditionnelles, elles sont donc susceptibles de ne pas être commandées par le pouvoir adjudicateur en fonction,
notamment, de l'évolution du projet, de son potentiel de viabilité économique et de ses possibilités ﬁnancières.

Ce marché est divisé en lots

Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 79300000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

tous les lots

nombre maximal de lots:

un seul lot

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire:
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:

Des variantes seront prises en considération

oui

non

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet: ’MONS 2020, ville créative, culturelle et intelligente "
II.2.14) Informations complémentaires:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique
III.1) Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions: En application de l’article 73 §1er de la loi du 17 juin 2016, le soumissionnaire produit
OBLIGATOITREMENT le DUME qui consiste en une déclaration sur l'honneur propre actualisée et qui est acceptée par le pouvoir
adjudicateur à titre de preuve a priori en lieu et place des documents ou certiﬁcats délivrés par des autorités publiques ou des
tiers pour conﬁrmer que le soumissionnaire concerné :
1° ne se trouve pas dans l'une des situations d'exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés
publics ;
2° répond aux critères de sélection applicables qui ont été établis conformément à l'article 71 de la loi du 17 juin 2016 ;
* Le DUME doit être complété entièrement par le(s) sous-traitant(s) et contenir toute l'information relative au sous-traitant
concerné.
Le DUME consiste donc en une déclaration oﬃcielle par laquelle le soumissionnaire aﬃrme que le motif d'exclusion concerné
ne s'applique pas et/ou que le critère de sélection concerné est rempli et il fournit les informations pertinentes requises par le
pouvoir adjudicateur.
Cette déclaration sur l’honneur explicite vaut également pour les causes d’exclusion pour lesquelles les documents ou
certiﬁcats ne sont pas gratuitement accessibles pour l’adjudicateur par le biais des banques de données électroniques (pour
les causes d’exclusion relatives aux éventuelles condamnations pénales, le casier judiciaire – ou document équivalent – sera
réclamé à l’adjudicataire pressenti, avant la décision d’attribution).
Le DUME désigne en outre l'autorité publique ou le tiers compétent pour établir les documents justiﬁcatifs et contient une
déclaration oﬃcielle indiquant que l'opérateur économique sera en mesure, sur demande et sans tarder, de fournir lesdits
documents justiﬁcatifs.
L’attention du soumissionnaire est attirée sur le respect de l’article 64 de l’arrêté royal du 18/04/2017 relatif au groupement
d’opérateurs économiques et le recours à la capacité de tiers.
En eﬀet, dans le cadre du présent marché, le soumissionnaire peut faire valoir les capacités d’autres entités pour démontrer
ses capacités, quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités. Il prouve, dans ce cas, à
l’adjudicateur que pour l’exécution du marché, il disposera des moyens nécessaires par la production de l’engagement de ces
entités de mettre de tels moyens à la disposition du candidat. Il complète également le partie II.C du DUME et mentionne la part
du marché pour laquelle il sera fait appel à la capacité de ce tiers.
Lorsque le soumissionnaire a recours aux capacités d’autres entités en vertu de l’article 78 de la loi, le DUME comporte donc les
informations visées à l’alinéa 1er du §1 de l’article 73 susmentionné en ce qui concerne ces entités.
Si le soumissionnaire est un groupement d’opérateurs économiques, chaque membre du groupement doit remettre un DUME
distinct. Conformément à l’article 40 de l’A.R. du 17/04/17, ils doivent également désigner celui d’entre eux qui représentera le
groupement à l'égard du pouvoir adjudicateur. Cette mention est indiquée dans la partie II.B du DUME.
Le soumissionnaire n’est pas tenu de présenter des documents justiﬁcatifs ou d’autres pièces justiﬁcatives lorsque que le
pouvoir adjudicateur peut obtenir directement et gratuitement les justiﬁcatifs et informations pertinentes grâce à une base de
données nationale dans un Etat membre. Dans ce cas, le DUME contient également les renseignements requis à cette ﬁn, tels
que l'adresse internet de la base de données, toute donnée d'identiﬁcation et, le cas échéant, la déclaration de consentement
nécessaire.
2/ Le DUME est établi sur la base du modèle ﬁxé par la Commission européenne et est fourni uniquement sous forme
électronique.
Le formulaire type est disponible à l’adresse suivante :
https://ec.europa.eu/tools/espd/ﬁlter?lang=fr
3/ Le pouvoir adjudicateur peut demander aux soumissionnaires, à tout moment de la procédure, de fournir tout ou partie des
documents justiﬁcatifs, si cela est nécessaire pour assurer le bon déroulement de la procédure.
Avant l'attribution du présent marché, le pouvoir adjudicateur exige du soumissionnaire auquel il a décidé d'attribuer le
marché qu'il présente les documents justiﬁcatifs mis à jour visés à l'article 75. De même, le pouvoir adjudicateur peut inviter les
opérateurs économiques à compléter ou à expliciter les certiﬁcats reçus.
4/ Les soumissionnaires ne sont pas tenus de présenter des documents justiﬁcatifs lorsque le pouvoir adjudicateur a déjà
ces documents en sa possession suite à un marché ou un accord-cadre conclu précédemment, et ce, à condition que les
soumissionnaires concernés identiﬁent dans leur oﬀre la procédure au cours de laquelle lesdits documents ont déjà été fournis
et pour autant que les renseignements et documents mentionnés répondent encore aux exigences requises. En d’autres
termes, les soumissionnaires peuvent réutiliser un DUME qui a déjà été utilisé dans une procédure antérieure, à condition qu'ils
conﬁrment que les informations qui y ﬁgurent sont toujours valables.
Conformément à l’article 38§2 de l’ARP, le pouvoir adjudicateur a décidé de demander aux opérateurs économiques de ne pas
compléter les informations précises relatives aux critères de sélection (ne pas remplir les sections A à D du DUME) mais de
limiter l’information à compléter la seule question de savoir s’il remplit les critères de sélection requis de façon globale (une
seule section à compléter : indication globale pour tous les critères de sélection).
Le soumissionnaire remplit donc le formulaire en ligne selon les lignes directrices déﬁnies dans le cahier des charges.
III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: Néant
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Néant
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: Aﬁn de permettre au pouvoir adjudicateur d’évaluer sa capacité
professionnelle, le soumissionnaire fournira une brève note (Maximum 4 pages équivalent A4 recto) décrivant l’équipe qu’il
propose et les compétences de ses membres.
Le soumissionnaire présentera d’abord les membres de l’équipe-projet qui sera amenée à remplir les missions visées dans le
présent marché, ainsi que la forme juridique de cette structure (société, association momentanée). Il déﬁnira donc de manière
précise l’équipe qu’il mettra en place.
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Il est important que le soumissionnaire explique le rôle de chacun des membres de l’équipe, la complémentarité entre ceuxci, ainsi que leur expertise spéciﬁque (compétences-clés des diﬀérentes parties prenantes mises en œuvre dans diﬀérents
champs d’action nécessaires au bon déroulement de la mission et garantissant une exécution sérieuse et limpide du projet :
études de faisabilité, programmation fonctionnelle et technique, gestion de projet, montages ﬁnanciers, urbanisme et mobilité,
installations techniques dans les bâtiments et sécurité sur le chantier, contrôle et gestion des coûts de construction…). Ces
membres devront faire preuve d’une solide expérience accumulée dans le contexte belge et européen.
Plus spéciﬁquement, il précisera, pour chacune des disciplines requises au sein du présent marché, le nom du partenaire
de l’équipe qui assume chaque compétence, ainsi que son statut au sein de l’équipe soumissionnaire (mandataire ou soustraitant). Il indiquera aussi, de manière succincte, la qualiﬁcation professionnelle du ou des membres du personnel qui
assumeront, pour chacun des bureaux partenaire de l’équipe, chacune des compétences requises au sein du présent marché,
ainsi que leurs compétences spéciﬁques ou formations complémentaires.
Les titres d’études (diplômes conformes à la loi belge ou équivalents européens pour le personnel étranger, utiles et pertinents
pour la mission) et curriculum vitae détaillés (mentionnant l’expérience professionnelle utile pour la mission) de chaque
intervenant seront annexés à la note.
De plus, si le soumissionnaire est constitué en société ou en association momentanée, il mentionnera l’identité de toute
personne qui sera chargée du projet, en cas d’attribution. En outre, la ou les personne(s) chargée(s) du projet devra(ont) s’en
occuper jusqu’à son terme, sauf cas de force majeure.
Parmi les membres de l’équipe, le soumissionnaire déﬁnira une personne unique qui sera le responsable opérationnel pour la
réalisation de la présente mission (Direction de conception et Directeur de chantier). Cette personne devra disposer et justiﬁer
d’une expérience probante dans ce type de mission via la fourniture de son CV.
Pour rappel, conformément à l’article 60 de l'A.R. du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peut revoir la sélection d'un candidat
déjà sélectionné ou d'un soumissionnaire à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, si sa situation à la lumière
des motifs d'exclusion ou du respect du ou des critère(s) de sélection applicables ne répond plus aux conditions. Cette révision
ne peut toutefois conduire à la régularisation d'un candidat ou d'un soumissionnaire qui ne remplissait pas les conditions de
sélection durant la période de référence à prendre en considération pour cette sélection.
Si le soumissionnaire ne dispose pas lui-même de la capacité exigée pour participer au marché, il peut utiliser celle d’un autre
prestataire de services pour remplir les critères relatifs à la capacité technique et professionnelle selon les modalités déﬁnies
au point « 3. Capacité par/avec d’autres entités ».
Remarques importantes :
L’attention des soumissionnaires est particulièrement attirée sur les aspects suivants :
1/ Si le soumissionnaire ne dispose pas de ces spécialistes dans sa structure interne, il peut assurer leur présence dans l’équipe
via la voie de l’association momentanée ou via celle de la sous-traitance. Dans ce dernier cas, il indiquera la part de marché qu’il
a éventuellement l’intention de sous-traiter.
2/ Si le soumissionnaire souhaite recourir aux capacités d’autres entités, il apporte au pouvoir adjudicateur la preuve
qu’il disposera des moyens nécessaires, notamment en produisant l’engagement écrit de ces entités, à cet eﬀet. Si le
soumissionnaire fait appel à la capacité d'autres entités, il doit répondre à la question y relative reprise à la partie II - C du
DUME.
3/ Enﬁn, par le seul fait de participer à la procédure de passation du marché, le soumissionnaire certiﬁe qu’il dispose dans
son équipe des compétences nécessaires à la parfaite intégration des exigences de la législation belge et de toute norme en
vigueur applicable au présent projet, ainsi que des exigences imposées par la législation relative aux marchés publics (et de sa
jurisprudence) dans l’ensemble des documents produits et des actes posés dans le cadre de sa mission.
4/ Si une lacune de compétence au sein de l’équipe pluridisciplinaire venait à être constatée, le soumissionnaire s’engage à
prendre, dans les plus brefs délais et sans incidence ﬁnancière pour le pouvoir adjudicateur, les mesures ad hoc pour s’entourer
des compétences nécessaires à la parfaite réalisation de l’ouvrage. Si la Ville de Mons devait pallier d’éventuelles lacunes
constatées en cours de mission à ce niveau, le coût des prestations nécessaires pour corriger ces lacunes sera déduit des
honoraires dus au prestataire.
Ces personnes doivent disposer ensemble au minimum des titres d’études et professionnels suivants, obtenus dans un Etat
membre de l'Union européenne ou des agréments à exercer ces professions dans leur pays d'origine
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 L’équipe-projet qui sera chargée de la présente mission devra oﬀrir un large
éventail de compétences. L’équipe doit au minimum être composée des spécialistes repris ci-après :
- un ARCHITECTE ou INGENIEUR CIVIL ARCHITECTE. Le soumissionnaire joindra dès lors à son dossier la preuve de son
inscription à l’Ordre des architectes - ou à une liste d'une organisation oﬃcielle similaire dans un autre pays membre de
l'Union Européenne -, déclarant que l’(ou les) architecte(s) responsable(s) des études d'architecture et du suivi de l'exécution
des travaux répond(ent) à toutes les conditions légales et réglementaires d’exercice de la profession (loi du 20 février 1939) :
attestation originale ou copie certiﬁée conforme récente.
Remarque:
Lorsque tel document ou certiﬁcat n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous
serment ou par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou
un organisme professionnel qualiﬁé du pays d'origine.
- un INGENIEUR en STABILITE. Le soumissionnaire joindra à son dossier la preuve du diplôme requis (Ingénieur civil ou industriel
en construction).
- un INGENIEUR en TECHNIQUES SPECIALES. Le soumissionnaire joindra à son dossier la preuve du diplôme requis.
- un COORDINATEUR SECURITE-SANTE de niveau B. Le soumissionnaire joindra à son dossier la preuve qu’il dispose des
qualiﬁcations requises sur base des articles 56 à 65 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 et ses modiﬁcations ultérieures
concernant les chantiers temporaires ou mobiles (coordinateur de niveau B).
Cette preuve de qualiﬁcation est apportée par la présentation d’une déclaration sur l’honneur que cette personne :
- dispose du certiﬁcat, délivré par un organisme de certiﬁcation accrédité, conformément à l’art. 65 de l’AR du 25 janvier 2001,
reconnaissant les aptitudes de la personne chargée de la coordination.
- a participé à au moins 5 heures par an ou 15 heures sur une période de trois ans à des initiatives qui enrichissent ses
connaissances sur l’évolution des techniques et de la réglementation en matière de sécurité et de santé sur les chantiers
temporaires ou mobiles, suivant l’art 65 septies de l’AR du 25 janvier 2001 et ses modiﬁcations ultérieures.
Remarque:
Lorsque qu’un tel certiﬁcat n'est pas délivré dans le pays concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment ou
par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme
professionnel qualiﬁé du pays d'origine. Le cas échéant, une attestation sur l’honneur de l’intéressé sera acceptée.
- un EXPERT SOL agréé en Région wallonne
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(https://sol.environnement.wallonie.be/home/sols/sols-pollues/liste-des-experts-agrees.html). Le soumissionnaire joindra au
dossier de soumission la preuve de son agrément valide en tant qu’expert sol agréé.
- un CONSEILLER PEB agréé en Région Wallonne. Le soumissionnaire joindra dès lors à son dossier la preuve de l’agréation
par le Gouvernement wallon de l’auteur de l’étude de faisabilité technique, environnementale et économique eu regard de la
législation PEB.
- un CONSULTANT DISPOSANT D’UNE FORMATION PROBANTE EN AMÉNAGEMENT URBAIN ET EN TRANSPORT, LOGISTIQUE ET
SUPPLY CHAIN (connaissance du marché de la logistique urbaine et des évolutions qui l’attendent)
- un ECONOMISTE OU GESTIONNAIRE SPÉCIALISTE EN ÉTUDES DE VIABILITE ÉCONOMIQUE ET BUSINESS PLANS
- un CONSULTANT DISPOSANT D’UNE FORMATION PROBANTE EN ENVIRONNEMENT ET EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
- Un SPECIALISTE EN MATIERE DE MOBILITE (bureau d’études agréé)
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2
III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualiﬁcations professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
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Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs
Dans le cas d'accords-cadres, justiﬁcation d'une durée dépassant quatre ans:
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'oﬀres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives aﬁn de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des oﬀres à négocier
IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des oﬀres initiales sans mener de négociations
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera eﬀectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un proﬁl d’acheteur)
IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 28/10/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son oﬀre
L'oﬀre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: 8(à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 28/10/2020 Heure locale: (hh:mm) 10:00 Lieu: L’oﬀre doit parvenir à l’adjudicateur avant la date ultime de
dépôt prévue dans l’avis de marché, via l’application e-Tendering sous le lien électronique suivant :
https://eten.publicprocurement.be/etendering. Ce site garantit en eﬀet le respect des conditions établies par l'article 14 §6 et 7
de la loi du 17 juin 2016.
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture: L’ouverture électronique sera eﬀectuée via la plateforme
électronique e-Tendering, accessible depuis l’URL https://eten.publicprocurement.be/etendering/ au jour et heure précisés dans
l’avis de marché.

2020-270 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/09/26 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 76/211

8/8
BE001 23/09/2020 - Numéro BDA: 2020-532838
Formulaire standard 2 - FR
DESIGNATION D’UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE CHARGEE D’ACCOMPAGNER LA VILLE DE MONS DANS LA CONCEPTION ET LA
MISE EN ŒUVRE D’UN CENTRE LOGISTIQUE URBAIN (MISSION GLOBALE DE CONSULTANCE EN LOGISTIQUE URBAINE ET D’AUTEUR
DE PROJET.

1/4
BE001 23/09/2020 - Numéro BDA: 2020-532852
Formulaire standard 14 - FR
1.35.1.1. Etude de faisabilité - Réalisation des routes cyclables le long des lignes de chemin de fer L28, L36 et L50 en Région de
Bruxelles-Capitale - Marché de services - Procédure ouverte

Section VI: Renseignements complémentaires

Bulletin des Adjudications

VI.1) Renouvellement

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Il s'agit d'un marché renouvelable
oui
non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 2

www.publicprocurement.be

VI.2) Informations sur les échanges électroniques

Rectiﬁcatif

La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé

Avis d'information complémentaire ou avis rectiﬁcatif
Directive 2014/23/UE
Directive 2014/24/UE
Directive 2014/25/UE

VI.3) Informations complémentaires 2

Rappel: si la rectiﬁcation ou l'ajout d'informations entraîne une modiﬁcation substantielle des conditions indiquées dans l'avis de marché
original, il sera alors nécessaire de proroger les dates limites initialement prévues ou de lancer une nouvelle procédure.

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice (tel qu'indiqué dans l'avis original)

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

I.1) Nom et adresses 1

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

Nom oﬃciel: Direction Infrastructure de Transport

Adresse postale: Rue de la Science, 30

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0308.357.852_16607

Pays: Belgique

Adresse postale: Rue du Progrès 56

Courriel:

Téléphone:

Ville: Bruxelles

Adresse internet: (URL)

Fax:

Point(s) de contact: Direction Infrastructure de Transport

Téléphone: +32 22774688

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Courriel: adjudications.beliris@mobilit.fgov.be

Fax:

Nom oﬃciel:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.beliris.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=374901

Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

Adresse postale:
Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

Code NUTS: BE100

Code postal: 1210

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: demande de suspension: procédure d'extrême urgence. Requête
introduite dans les 15 jours à compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de la décision,
selon le cas;
- demande d'annulation: 60 jours à compter de la publication de la communication ou de la prise de connaissance de la
décision, selon le cas.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2
Nom oﬃciel:
Adresse postale:
Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 23/09/2020

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
20
21

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

Section VI: Renseignements complémentaires

II.1) Étendue du marché

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 23/09/2020

II.1.1) Intitulé: 1.35.1.1. Etude de faisabilité - Réalisation des routes cyclables le
long des lignes de chemin de fer L28, L36 et L50 en Région de Bruxelles-Capitale Marché de services - Procédure ouverte
II.1.2) Code CPV principal: 71241000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 Beliris-1.35.1.1.-F02_1

Services

II.1.4) Description succincte: Le marché étudie la faisabilité technique de diﬀérents tronçons de 3 routes le long des lignes
ferroviaires L28, L50 et L36. Pour les alternatives, les opportunités et les connections avec les pôles d’attractions, une zone de
+/- 500 m de part et d’autre du tracé est considérée.
En tenant compte des ambitions et des conditions connexes, le bureau d'études développe une vision pour la cyclostrade,
qui formera une identité propre au sein du tissu urbain. Au moyen d'un benchmarking, l'adjudicataire établit des critères
de conception dont il sera tenu compte dans la suite de l'étude. Le contexte du projet sera étudié. La faisabilité (technique,
juridique et ﬁnancière) du tracé souhaité le long des voies fera l'objet d'une analyse approfondie. Si nécessaire et/ou
souhaitable, des alternatives et opportunités seront proposées. L'impact de la pollution du sol le long du tracé sera évalué. Le
cas échéant, le tracé sera mesuré par un géomètre et/ou la circulation sera modélisée/calculée. L'étude donnera lieu à un tracé
déﬁnitif, approuvé par les diﬀérentes parties prenantes. Le budget, le planning et le plan d'actions pour l'aménagement du
tracé, de même que les diﬀérents risques, seront déterminés.
L’étude est divisée en tranches ﬁxes et tranches conditionnelles. Condition de levée de la tranche conditionnelle : décision
formelle du comité de coopération Beliris dans le cadre de l’avenant 14 de Beliris.
L36
Tranche ﬁxe : étude de faisabilité, le long de la ligne L36, entre la Chaussée de Haecht (à la hauteur de la Calenbergstraat) et la
Gare de Schaerbeek (+/- 3,8 km), en tenant compte des études en cours par la Province du Brabant Flamand sur la ﬁetssnelweg
FR0 et la F215.
Tranche conditionnelle : étude de faisabilité entre la Gare de Schaerbeek et la Petite Ceinture (+/- 3,1 km)
L50
Tranche ﬁxe : étude de faisabilité, le long de la ligne L50, entre la gare de Jette (Avenue Sacré-Cœur) et la place Bockstael et la
rue champ de l’Eglise (+/- 1,75 km)
Tranche conditionnelle 1 : étude de faisabilité
le long de la ligne L50, entre la frontière régionale (entre l’A10 et Hunderenveld) jusque la Gare de Jette (Avenue de l’Exposition)
le long de la ligne L60 entre la frontière régionale (Rue au Bois) jusqu'à la Gare de Jette (Avenue de l’Exposition)
Le tracé le long de la ligne L50 a déjà fait l’objet d’une étude de faisabilité par le bureau d’études MINT en Omgeving, concernant
la ﬁetssnelweg F2. L’objectif de cette tranche conditionnelle est de formaliser le tracé de la F2 en étudiant également un tracé
pour la F212 … les interactions avec les pôles d’attractions (ex. UZ Brussel).
NB: Le triangle (L50-L60-Rue au Bois) forme le Marais de Jette- Ganshoren. C’est une zone d’importance écologique.
Tranche conditionnelle 2 : étude de mobilité pour le croisement entre la F2 et les ponts routiers de l’E40 et N9 . La ﬁetssnelweg
F2 passe en dessous de l’autoroute E40. Les travaux de génie civil sont très impactants pour la mobilité (démolition et
reconstruction d’une entrée automobile importante de Bruxelles).
L28
Tranche ﬁxe : étude de faisabilité entre la station de métro Jacques Brel (Rue Birmingham) et l’ancienne gare de Cureghem (Rue
de l’ancienne Gare), y compris le pont au-dessus du canal.
Pour plus d'information, veuillez consulter le cahier spécial des charges disponible en ligne sur le site internet https://
enot.publicprocurement.be, en annexe à cette publication. Le téléchargement est gratuit.

VI.6) Référence de l'avis original
Avis original envoyé par 7

eNotices

TED eSender

Autres:

Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2020-525549
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 145-357219
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 29/07/2020
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Section VII: Modiﬁcations

Bulletin der Aanbestedingen

VII.1) Informations à rectiﬁer ou à ajouter

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Motif de la modiﬁcation 7

Rectiﬁcatie

VII.1.2) Texte à rectiﬁer dans l'avis original (indiquer les numéros de section et de paragraphe concernés de l'avis original)
1

Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectiﬁer:
Date limite de réception des oﬀres
ou des demandes de participation

Au lieu de:
Date: 25/09/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 11:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 02/10/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 11:00 (hh:mm)

Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectiﬁer:
Modalités d’ouverture des oﬀres

Au lieu de:
Date: 25/09/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 11:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 02/10/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 11:00 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
Les soumissionnaires doivent tenir compte de l'avis rectiﬁcatif n° 2 (voir le document 'ERRATUM 2 - Terechtwijzend bericht nr. 2
- Avis rectiﬁcatif n° 2.pdf') lors de l’établissement de leur oﬀre. Celui-ci est gratuitement disponible en ligne sur le site internet
https://enot.publicprocurement.be, en annexe à cette publication.

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie
Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/25/EU
Ter herinnering: als correcties of wijzigingen van een aankondiging een belangrijke wijziging van de mededingingsvoorwaarden tot gevolg
hebben, moeten de oorspronkelijk gestelde termijnen worden verlengd of moet een nieuwe procedure worden uitgeschreven.

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)
I.1) Naam en adressen 1
Oﬃciële benaming: Directie Vervoerinfrastructuur

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0308.357.852_16607

Postadres: Voorlopig Bewindstraat, 9-15
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1210

Land: België

Contactpersoon: Directie Vevoerinfrastructuur

Telefoon: +32 22774688

E-mail: adjudications.beliris@mobilit.fgov.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.beliris.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=374901

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
7

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
informations obligatoires non destinées à être publiées
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

II.1) Omvang van de aanbesteding

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

II.1.1) Benaming: 1.35.1.1. Haalbaarheidsstudie - Realisatie van de ﬁetssnelwegen
langs spoorlijnen L28, L36 en L50 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Dienstenopdracht - Openbare procedure
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 71241000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 Beliris-1.35.1.1.-F02_1

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De opdracht onderzoekt de technische haalbaarheid van verschillende delen van 3 routes langs de
spoorlijnen L28, L50 en L36. Voor de alternatieven, de opportuniteiten en de aansluitingen op de aantrekkingspolen wordt een
zone van ca. 500 m aan beide kanten van het tracé in aanmerking genomen.
Rekening houdend met de ambities en de randvoorwaarden ontwikkelt het studiebureau een visie voor de cyclostrade,
een eigen identiteit doorheen het stedelijk weefsel. Via benchmark stelt de opdrachtnemer design criteria op, waarmee
rekening zal gehouden worden in de het vervolg van de studie. De context van het project wordt bestudeerd. De haalbaarheid
(technisch, juridisch, ﬁnancieel) van de wenslijn langs de sporen worden in detail onderzocht. Waar nodig en/of wenselijk
worden alternatieven en opportuniteiten voorgesteld. De impact van bodemverontreiniging langs het tracé wordt onderzocht.
Waar opportuun wordt het tracé opgemeten door een landmeter en/of het verkeer gemodelleerd/geteld. De studie leidt tot een
deﬁnitief tracé, goedgekeurd door de verschillende stakeholders. Het budget, planning en actieplan voor de bouw van de route,
als ook de verschillende risico’s worden bepaald.
De studie is opgesplitst in vaste en voorwaardelijke delen. Voorwaarde voor opheﬀen van het voorwaardelijk deel: formele
beslissing van het samenwerkingscomité Beliris in het kader van bijakte 14 van Beliris.
L36
Vast deel: haalbaarheidsstudie, langs lijn L36, tussen de Haachtsesteenweg (ter hoogte van de Calenbergstraat) en het station
van Schaarbeek (ca. 3,8 km), rekening gehouden met de lopende studies van de Provincie Vlaams-Brabant betreﬀende
ﬁetssnelweg FR0 en F215.
Voorwaardelijk deel: haalbaarheidsstudie tussen het station van Schaarbeek en de Kleine Ring (ca. 3,1 km)
L50
Vast deel: haalbaarheidsstudie, langs lijn L50, tussen het station van Jette (Heilig-Hartlaan) en het Bockstaelplein en de
Kerkeveldstraat (ca. 1,75 km)
Voorwaardelijk deel 1: haalbaarheidsstudie
langs lijn L50, tussen de gewestgrens (tussen de A10 en Hunderenveld) tot aan het station van Jette (Tentoonstellingslaan)
langs lijn L60 tussen de gewestgrens (Bosstraat) tot aan het station van Jette (Tentoonstellingslaan)
Het tracé langs lijn L50 was al het voorwerp van een haalbaarheidsstudie door het studiebureau MINT en Omgeving, in verband
met ﬁetssnelweg F2. Het doel van dit voorwaardelijk deel bestaat erin het tracé van F2 te formaliseren door ook een tracé voor
de F212 te bestuderen ... de interactie met de aantrekkingspolen (bv. UZ Brussel).
NB: De driehoek (L50-L60-Bosstraat) vormt het Moeras van Jette-Ganshoren. Het is gebied van ecologisch belang.
Voorwaardelijk deel 2: haalbaarheidsstudie voor de kruising tussen de F2 en de viaducten van de E40 en de N9. De ﬁetssnelweg
F2 gaat door onder de autosnelweg E40. De werken inzake burgerlijke bouwkunde hebben een grote impact voor de mobiliteit
(afbraak en heropbouw van een belangrijke toegang voor het autoverkeer tot Brussel).
L28
Vast deel: haalbaarheidsstudie tussen het metrostation Jacques Brel (Birminghamstraat) en het oude station van Kuregem
(Oudstationstraat), met inbegrip van de brug over het kanaal.
Voor meer informatie gelieve het bijzonder bestek te willen raaadplegen dat online beschikbaar is op de website https://
enot.publicprocurement.be, in bijlage van deze bekendmaking. Het downloaden is gratis.

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7
TED eSender-login: 7 BE001

eNotices

TED eSender

een ander kanaal:

TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2020-525549
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 145-357219
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 29/07/2020
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Afdeling VII: Wijzigingen

Bulletin des Adjudications

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

B-1000 Bruxelles

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging (de afdeling en het desbetreﬀende punt in de oorspronkelijke
aankondiging vermelden)
1

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Termijn voor ontvangst
van inschrijvingen of
deelnemingsaanvragen

In plaats van:
Datum: 25/09/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:00 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 02/10/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:00 (uu:mm)

Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Omstandigheden waarin de
inschrijvingen worden geopend

In plaats van:
Datum: 25/09/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:00 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 02/10/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:00 (uu:mm)

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
De inschrijvers dienen rekening te houden met terechtwijzend bericht nr. 2 (zie document 'ERRATUM 2 - Terechtwijzend
bericht nr. 2 - Avis rectiﬁcatif n° 2.pdf') bij de opmaak van hun oﬀerte. Dit is gratis online beschikbaar op de website https://
enot.publicprocurement.be, in bijlage van deze bekendmaking.

I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: (o) Woluwe-Saint-Pierre(3p)

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0207.366.994_25325

Adresse postale: Avenue Charles Thielemans 93
Ville: Woluwe-Saint-Pierre

Code NUTS: BE100

Code postal: 1150

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Damien Van Overberghe

Téléphone: +32 27730654

Courriel: dvanoverberghe@woluwe1150.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.woluwe1150.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387466

I.2) Procédure conjointe
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant diﬀérents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387466
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)
Nom oﬃciel: Commune de Woluwe-Saint-Pierre

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Avenue Charles Thielemans 93
Ville: Bruxelles

Code NUTS: BE100

Code postal: 1150

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Clément Bourtembourg

Téléphone: +32 27730677

Courriel: cbourtembourg@woluwe1150.be

Fax: +32 27731819

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.woluwe1150.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) http://www.woluwe1150.be
Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=Commune+de+Woluwe-Saint-Pierre%283p%29-2021.002%2FP4%2F2021-2024.O%2FVOIRIE.DVO-CB-F02
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
7

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/oﬃce national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/oﬃce régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:
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Section II: Objet

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Santé
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II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé: Immondices - Collecte des déchets dans diﬀérents bâtiments
communaux et enlèvement au moyen de containers entreposés au magasin
communal
II.1.2) Code CPV principal: 90510000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 Commune de
Woluwe-Saint-Pierre(3p)-2021.002/
P4/2021-2024.O/VOIRIE.DVO-CB-F02_0

Services

II.1.4) Description succincte: Immondices - Collecte des déchets dans diﬀérents bâtiments communaux et enlèvement au
moyen de containers entreposés au magasin communal
II.1.5) Valeur totale estimée 2
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots:

un seul lot

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire:
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
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II.2) Description 1 (1)

II.2) Description 1 (2)

II.2.1) Intitulé: 2 Immondices - Collecte des déchets dans diﬀérents bâtiments
communaux

Lot nº: 2 1

II.2.1) Intitulé: 2 Immondices - Enlèvement au moyen de conteneurs entreposés au Lot nº: 2 2
magasin communal

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 90511000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 90511000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE1 ]
Lieu principal d'exécution:

Code NUTS: 1 [ BE1 ]
Lieu principal d'exécution:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Collecte des déchets dans diﬀérents bâtiments communaux

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Enlèvement au moyen de conteneurs entreposés au magasin communal

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Critère de qualité

Critère de qualité 1, 2, 20

1, 2, 20

Coût 1, 20

Coût 1, 20

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché

II.2.6) Valeur estimée

II.2.6) Valeur estimée

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 48 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:

II.2.10) Variantes

II.2.10) Variantes

Des variantes seront prises en considération

oui

non

Des variantes seront prises en considération

oui

II.2.11) Information sur les options

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

Options
oui
non
Description des options:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:

non

Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne

oui

non

Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

Section IV: Procédure

III.1) Conditions de participation

IV.1) Description

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans une
des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016.
III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: Les soumissionnaires joindront à leur oﬀre une liste des principaux services
d’enlèvement d’immondices eﬀectuées au cours des trois dernières années, indiquant le montant, la date et le destinataire
public ou privé. Les services sont prouvés par des attestations émises ou contresignées par l'autorité compétente ou, lorsque
le destinataire a été un acheteur privé par une attestation de l'acheteur ou à défaut simplement par une déclaration du
fournisseur.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 liste de minimum 3 services d’enlèvement d’immondices d’un montant minimal
de 200.000 € HTVA par service au cours des trois dernières années
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2
III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualiﬁcations professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs
Dans le cas d'accords-cadres, justiﬁcation d'une durée dépassant quatre ans:
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'oﬀres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives aﬁn de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des oﬀres à négocier
IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des oﬀres initiales sans mener de négociations
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera eﬀectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un proﬁl d’acheteur)
IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 09/10/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ FR ] [ NL ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son oﬀre
L'oﬀre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) 06/02/2021
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 09/10/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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Section VI: Renseignements complémentaires

Bulletin der Aanbestedingen

VI.1) Renouvellement

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel
+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Il s'agit d'un marché renouvelable
oui
non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 2

www.publicprocurement.be

VI.2) Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

VI.3) Informations complémentaires 2

Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Postadres: Charles Thielemanslaan 93

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

Plaats: Brussel

Adresse postale: rue de la Science 33
Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2
Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

NUTS-code: BE100

Postcode: 1150

Land: België

Contactpersoon: Damien Van Overberghe

Telefoon: +32 27730654

E-mail: dvanoverberghe@woluwe1150.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.woluwe1150.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387466

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Adresse postale: rue de la Science 33
Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.3) Communicatie

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2
Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387466
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op

Adresse postale: rue de la Science 33
Ville: Bruxelles

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0207.366.994_25325

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 23/09/2020

het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Oﬃciële benaming: Gemeente Sint-Pieters-Woluwe

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Charles Thielemanslaan 93
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1150

Land: België

Contactpersoon: Clément Bourtembourg

Telefoon: +32 27730677

E-mail: cbourtembourg@woluwe1150.be

Fax: +32 27731819

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.woluwe1150.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) http://www.woluwe1150.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=Commune+de+Woluwe-Saint-Pierre%283p%29-2021.002%2FP4%2F2021-2024.O%2FVOIRIE.DVO-CB-F02
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)
Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
20
21

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise
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Afdeling II: Voorwerp

I.4) Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:

II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: Vuilnis - Ophalen van afval in verschillende gemeentegebouwen
en ophalen door middel van containers geplaatst in het gemeentelijk magazijn
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 90510000
II.1.3) Type opdracht

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid
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Werken

Referentienummer: 2 Commune de WoluweSaint-Pierre(3p)-2021.002/P4/2021-2024.O/
VOIRIE.DVO-CB-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Vuilnis - Ophalen van afval in verschillende gemeentegebouwen en ophalen door middel van
containers geplaatst in het gemeentelijk magazijn
II.1.5) Geraamde totale waarde 2
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:
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II.2) Beschrijving 1 (1)

II.2) Beschrijving 1 (2)

II.2.1) Benaming: 2 Vuilnis - Ophalen van afval in verschillende gemeentegebouwen Perceel nr.: 2 1
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 90511000 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Ophalen van afval in verschillende gemeentegebouwen
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 90511000 CPV-code subcategorie: 1, 2
NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Ophalen door middel van containers geplaatst in het gemeentemagazijn
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:

Perceel nr.: 2 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE1 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

Varianten worden geaccepteerd

II.2.1) Benaming: 2 Vuilnis - Ophalen door middel van containers geplaatst in het
gemeentemagazijn

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:

2020-270 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/09/26 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 87/211

6/8
BE001 23/09/2020 - BDA nummer: 2020-532857
Standaardformulier 2 - NL
Vuilnis - Ophalen van afval in verschillende gemeentegebouwen en ophalen door middel van containers geplaatst in het
gemeentelijk magazijn

7/8
BE001 23/09/2020 - BDA nummer: 2020-532857
Standaardformulier 2 - NL
Vuilnis - Ophalen van afval in verschillende gemeentegebouwen en ophalen door middel van containers geplaatst in het
gemeentelijk magazijn

Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

III.1) Voorwaarden voor deelneming

IV.1) Beschrijving

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van
de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria: Een lijst van de voornaamste diensten van ophalen van afval die gedurende de afgelopen
drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties
waarvoor zij bestemd waren. De diensten worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of
medeondertekend of, in geval van leveringen voor een particuliere afnemer, door attesten van de afnemer of bij ontstentenis
eenvoudigweg door een verklaring van de leverancier.
Eventuele minimumeisen: 2 lijst van minimum 3 diensten van ophalen van afval van een minimum bedrag van 200.000 € EBTW
per dienst die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:
IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling (enkel voor mededingingsprocedures met onderhandeling)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder
onderhandelingen te voeren

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwaliﬁcaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 09/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00
IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ FR ] [ NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) 06/02/2021
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 09/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00 Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

2020-270 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/09/26 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 88/211

8/8
BE001 23/09/2020 - BDA nummer: 2020-532857
Standaardformulier 2 - NL
Vuilnis - Ophalen van afval in verschillende gemeentegebouwen en ophalen door middel van containers geplaatst in het
gemeentelijk magazijn

1/6
BE001 23/09/2020 - Numéro BDA: 2020-532864
Marché de services pour l’émission, la distribution et le recouvrement de Chèques Formation

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin des Adjudications

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

Formulaire standard 2 - FR

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

www.publicprocurement.be

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

VI.3) Nadere inlichtingen 2

Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Oﬃce Wallon de la formation professionnelle et de l'emploi

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

Adresse postale: 104 Boulevard J. Tirou

Oﬃciële benaming: Raad van Staat

Ville: Charleroi

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2
Oﬃciële benaming: Raad van Staat
Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Code postal: 6000

Pays: Belgique
Téléphone:

Courriel: serviceachat.secretariat@forem.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.leforem.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=385062

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant diﬀérents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
www.leforem.be/marches-publics.htlm
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

2

Oﬃciële benaming: Raad van Staat

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Code NUTS: BE322

Point(s) de contact:

I.2) Procédure conjointe

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0236.363.165_19800

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

autre adresse: (indiquer l’autre adresse)
Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=Le+FOREM-DMP2000598%2FMSSPRR%2FCHEQUES.FORM-F02
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/oﬃce national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/oﬃce régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:

I.5) Activité principale

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt

Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation
Autre: Matières liées à l'emploi et la formation
professionnelle

Aﬀaires économiques et ﬁnancières
Santé
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II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2

II.1.1) Intitulé: Marché de services pour l’émission, la distribution et le
recouvrement de Chèques Formation
II.1.2) Code CPV principal: 79998000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 Le FOREMDMP2000598/MSSPRR/CHEQUES.FORMF02_0

2

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots:

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution: Voir le point 7.6 du cahier spécial des charges

Services

II.1.4) Description succincte: Services pour l’émission, la distribution et le recouvrement de Chèques Formation
II.1.5) Valeur totale estimée

Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

un seul lot

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire:
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Voir le point 8 du cahier spécial des charges
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Ce marché pourrait faire l'objet d'un ﬁnancement européen (FSE, FEDER, etc.) pour tout
ou partie
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

Section IV: Procédure

III.1) Conditions de participation

IV.1) Description

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions:
III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2
III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualiﬁcations professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

Formulaire standard 2 - FR

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs
Dans le cas d'accords-cadres, justiﬁcation d'une durée dépassant quatre ans:
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'oﬀres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives aﬁn de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des oﬀres à négocier
IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des oﬀres initiales sans mener de négociations
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera eﬀectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un proﬁl d’acheteur)
IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 05/11/2020 Heure locale: (hh:mm) 14:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son oﬀre
L'oﬀre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) 03/02/2021
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 05/11/2020 Heure locale: (hh:mm) 14:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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Section VI: Renseignements complémentaires

Bulletin des Adjudications

VI.1) Renouvellement

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

Formulaire standard 2 - FR

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Il s'agit d'un marché renouvelable
oui
non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 2

www.publicprocurement.be

VI.2) Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée

Avis de marché

La facturation en ligne sera acceptée

Directive 2014/24/UE

Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) Informations complémentaires 2
1) Le cahier spécial des charges du présent marché peut être obtenu sur simple demande : voir https://www.leforem.be/
marches-publics.html
.
2) Le Document unique de marché européen (DUME) peut être obtenu à l'adresse suivante : https://uea.publicprocurement.be/
Aﬁn de faciliter sa complétude, le soumissionnaire est invité à y importer le ﬁchier XML en annexe à l’avis de marché.
.
3) Dans la partie IV Critères de sélection du DUME, l’adjudicateur autorise le soumissionnaire à se contenter de remplir la
section "a: Indication globale pour tous les critères de sélection" et le dispense de remplir toute autre section de la partie IV.
.
4) Pour rappel, seul le dépôt d’oﬀres électroniques est autorisé pour le présent marché : les oﬀres doivent être déposées sur la
plateforme électronique https://eten.publicprocurement.be/etendering/

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom oﬃciel: Conseil d'Etat
Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 BE0472 056 933

Adresse postale: Avenue Nicolas Copernic, 3
Ville: Mons

Code NUTS: BE323

Code postal: 7000

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Lucie Laret

Téléphone: +32 65554913

Courriel: achats@materianova.be

Fax: +32 65554903

Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant diﬀérents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
cloud.3p.eu/Downloads/1/379/TB/2020
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)

Nom oﬃciel:
Adresse postale:
Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)
Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2
Nom oﬃciel:

au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

Adresse postale:
Ville:

Nom oﬃciel: Materia Nova

I.2) Procédure conjointe

Adresse postale: Rue de la science, 33

Ville:

I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.materianova.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)

VI.4) Procédures de recours

Ville: Bruxelles

Section I: Pouvoir adjudicateur

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 23/09/2020

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/oﬃce national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/oﬃce régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type: ASBL

I.5) Activité principale

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
20
21

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise

Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre: R&D

Santé
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II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2 Fourniture de gaz

II.1.1) Intitulé: Fourniture de gaz et d'électricité 100% verte

Numéro de référence: 2 CC2020-005 GAZELEC

Lot nº: 2 1

II.1.2) Code CPV principal: 09000000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 09000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

II.2.3) Lieu d'exécution

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: Lieux de livraison:
- Materia Nova - Avenue Nicolas Copernic n°3 à 7000 Mons
- Materia Nova - Rue René Descartes n°1, Hall n°3 à 7000 Mons
- Materia Nova - Rue des Foudriers n°1 à 7822 Ghislenghien
Notre bâtiment situé à Ghislenghien est actuellement en location. Materia Nova prend en charge les consommations d'énergie
et eﬀectue des facturations au locataire. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de mettre ﬁn au contrat lié à cette adresse
à n'importe quel moment en cas de changement de condition de bail ou de vente du bâtiment.
QUESTION-REPONSE:
Toute question relative au présent marché peut être envoyée à l'adresse achats@materianova.be jusqu'au 12 octobre 2020. Le
pouvoir adjudicateur communiquera les réponses à ces questions dans un délai de 2 jours.
II.1.5) Valeur totale estimée 2
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots:

un seul lot

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire:
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:

Code NUTS: 1 [ BE323 ]
Lieu principal d'exécution:
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 01/01/2021 / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

II.2) Description 1 (2)
II.2.1) Intitulé: 2 Fourniture d'électricité verte

III.1) Conditions de participation

Lot nº: 2 2

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions: * Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu’il ne se trouve pas dans
une des situations d’exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016.

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
Code CPV principal: 1 09000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE323 ]
Lieu principal d'exécution:
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
voir II.2.1
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) 01/01/2021 / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1. L'Arrêté ministériel accordant le renouvellement d'une licence générale de fourniture de gaz et d'une licence générale de
fourniture d'électricité.
2. Une déclaration sur l'honneur attestant que vous avez la capacité technique de nous fournir de l'électricité 100% verte.
3. Un document établissant que le soumissionnaire détient, au moment du dépôt de l'oﬀre, une licence de fourniture délivrée
par les autorités habilitées.
4. Un document établissant la preuve que le soumissionnaire a signé un contrat d'accès au réseau de distribution qui concerne
les diﬀérents sites du pouvoir adjudicateur.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Un document.
2. 1 document
3. Un document
4. Un document
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:

III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:

II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:

III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: Le DUME, par lequel l'opérateur économique déclare qu'il satisfait aux
critères de sélection suivants :
1. Une déclaration bancaire appropriée établie conformément au modèle ﬁgurant à l'annexe 11 de l'AR du 18 avril 2017.
2. Une déclaration concernant le chiﬀre d'aﬀaires global de l'entreprise et le chiﬀre d'aﬀaires du domaine d'activités faisant
l'objet du marché, portant sur les trois derniers exercices disponibles en fonction de la date de création de l'entreprise ou du
début d'activités de l'opérateur économique, dans la mesure où les informations sur ces chiﬀres d'aﬀaires sont disponibles.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 1. Un document.
2. 800.000 EUR sur une durée de trois ans.

oui

non

III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualiﬁcations professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

Section VI: Renseignements complémentaires

IV.1) Description

VI.1) Renouvellement

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs
Dans le cas d'accords-cadres, justiﬁcation d'une durée dépassant quatre ans:
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'oﬀres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives aﬁn de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des oﬀres à négocier

Formulaire standard 2 - FR

Il s'agit d'un marché renouvelable
oui
non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 2

VI.2) Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) Informations complémentaires 2
Les oﬀres peuvent uniquement être introduites électroniquement sur le site internet de e-Tendering https://
eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom oﬃciel: Juridictions de l’arrondissement judiciaire de Mons
Adresse postale:
Ville: non applicable

Code postal:

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des oﬀres initiales sans mener de négociations

Nom oﬃciel:

IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera eﬀectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:

Ville:
Courriel:

Téléphone:

IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

Adresse internet: (URL)

Fax:

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

Adresse postale:

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2
Nom oﬃciel:

Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un proﬁl d’acheteur)

Adresse postale:

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ FR ]

Pays: _____

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2

IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 27/10/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:30

Code postal:

Ville:

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 23/09/2020

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son oﬀre
L'oﬀre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) 31/10/2020
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 27/10/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:30 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
20

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise
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Bulletin der Aanbestedingen

Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

II.1) Omvang van de aanbesteding

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Benaming: R.O.K. BEVEILIGINGSSYSTEMEN
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 35120000

www.publicprocurement.be

Rectiﬁcatie

II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 NIRA/FEVB/BVS/2020

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie
Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/25/EU
Ter herinnering: als correcties of wijzigingen van een aankondiging een belangrijke wijziging van de mededingingsvoorwaarden tot gevolg
hebben, moeten de oorspronkelijk gestelde termijnen worden verlengd of moet een nieuwe procedure worden uitgeschreven.

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)
I.1) Naam en adressen 1
Oﬃciële benaming: BELGOPROCESS NV

Nationaal identiﬁcatienummer: 2 BP

Postadres: Gravenstraat 73
Plaats: DESSEL

NUTS-code: BE213

Postcode: 2480

Land: België

Contactpersoon: De heer Nick Ramakers

Telefoon: +32 14334060

E-mail: nick.ramakers@belgoprocess.be

Fax:

Standaardformulier 14 - NL

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.belgoprocess.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7
TED eSender-login: 7 PCO000

eNotices

Standaardformulier 14 - NL

TED eSender

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

een ander kanaal:

TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2020-524202
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 10/07/2020

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging 1 (de afdeling en het desbetreﬀende punt in de oorspronkelijke
aankondiging vermelden)
Afdelingsnummer: III.1.2
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Selectiecriteria

In plaats van:
De verhouding tussen de waarde van de
opdracht over het jaar met de hoogste
geraamde spend (250.000,00) ten opzichte
van de totale omzet van de inschrijver in de
laatst goedgekeurde jaarrekening mag niet
hoger zijn dan 50%.

Te lezen:
De verhouding tussen de waarde van de
opdracht over het jaar met de hoogste
geraamde spend (750.000,00) ten opzichte
van de totale omzet van de inschrijver in de
laatst goedgekeurde jaarrekening mag niet
hoger zijn dan 50%.

Afdelingsnummer: VI.3
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Nadere inlichtingen

In plaats van:
n.v.t.

Te lezen:
Document antwoorden op vragen
bij selectieleidraad toegevoegd en
raadpleegbaar via https://cloud.3p.eu/
Downloads/1/413/TK/2020

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:

In plaats van:
Datum: 25/09/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 00:00 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 09/10/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 10:30 (uu:mm)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
Wijziging van uiterste datum voor het ontvangen van aanvragen tot deelneming naar vrijdag 9 oktober 2020, 10.30.

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
7

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
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Bulletin der Aanbestedingen

Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

II.1) Omvang van de aanbesteding

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Benaming: Studies voor de premetro Antwerpen

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 71000000

Rectiﬁcatie
Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Studies voor de premetro Antwerpen

Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/25/EU
Ter herinnering: als correcties of wijzigingen van een aankondiging een belangrijke wijziging van de mededingingsvoorwaarden tot gevolg
hebben, moeten de oorspronkelijk gestelde termijnen worden verlengd of moet een nieuwe procedure worden uitgeschreven.

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)
I.1) Naam en adressen 1
Oﬃciële benaming: VVM De Lijn Technics

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0242.069.537_22553

Postadres: Motstraat 20
Plaats: Mechelen

NUTS-code: BE212

Postcode: 2800

Land: België

Contactpersoon: Ben Veraart - Beheer & Innovatie Infrastructuur

Telefoon:

E-mail: ben.veraart@delijn.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.delijn.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=385214
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7
TED eSender-login: 7 BE001

eNotices

Standaardformulier 14 - NL

TED eSender

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

een ander kanaal:

TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2020-530435
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 177-428242
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 11/09/2020

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging 1 (de afdeling en het desbetreﬀende punt in de oorspronkelijke
aankondiging vermelden)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
Volgende documenten werden nieuw opgeladen:
- TWB dd. september 2020 - bestek - TWB
- PG1564 100407 Bijlagen TWB.

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
7

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
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I.4) Soort aanbestedende dienst

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Regionale of plaatselijke instantie

www.publicprocurement.be

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: UZ Leuven

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0419.052.173_22222

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type: Privaatrechtelijke instelling

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid

Postadres: Herestraat 49, 3000 Leuven
Plaats: Leuven

NUTS-code: BE242

Postcode: 3000

Land: België

Contactpersoon: Annelies Michiels / Lien Coopmans

Telefoon:

E-mail: paf.materiaalbeheer@uzleuven.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.uzleuven.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387553

I.2) Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387553
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Oﬃciële benaming: Ingenium NV

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Nieuwe St. Annadreef 23
Plaats: Brugge

NUTS-code: BE251

Postcode: 8200

Land: België

Contactpersoon: Koen Van Canneyt

Telefoon:

E-mail: koen.vancanneyt@ingenium.be

Fax:

Standaardformulier 2 - NL

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.ingenium.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) http://www.ingenium.be
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=UZ+Leuven-TE011826.P01-F02
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

2020-270 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/09/26 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 100/211

3/7
BE001 23/09/2020 - BDA nummer: 2020-532872
Opdracht voor aanneming van werken - blok 23: perceel optopping

Standaardformulier 2 - NL

Afdeling II: Voorwerp

II.2.1) Benaming: 2

II.1.1) Benaming: Opdracht voor aanneming van werken - blok 23: perceel
optopping
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45215140
Werken

Referentienummer: 2 UZ LeuvenTE011826.P01-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

II.1.5) Geraamde totale waarde 2
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)
II.1.6) Inlichtingen over percelen
ja

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE242 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Middels huidige opdracht zal de Opdrachtgever overgaan tot het aanstellen van een Ondernemer die
zal instaan voor het leveren en plaatsen van: Optopping
BLOK 23: De opdracht situeert zich in het gebouw, genaamd blok 23, op Campussite Gasthuisberg, Herestraat 49 in 3000
Leuven. Het betreft uit te voeren werken in het kader van renovaties van blok 23 en renovaties in functie van desbetreﬀend
blok.

Verdeling in percelen
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II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht
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II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Blok 23, perceel optopping
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen: 350
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project: Deze infrastructuur wordt gedeeltelijk gebouwd met subsidies vanwege VIPA (Vlaams
Investeringsfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden), waarvoor een principeel akkoord tot toekenning werd bekomen
op 15-12-2006.
II.2.14) Nadere inlichtingen: Alvorens hun oﬀerte in te dienen, worden de inschrijvers verplicht deel te nemen aan één van de 2
plaatsbezoeken voorzien op 30-09-2020 of
01-10-2020 om 10u
zodat zij een precies beeld hebben van de omstandigheden waarin de werken dienen te worden uitgevoerd, met name van
de juiste ligging, toestand, omvang en aard van het terrein, van de bebouwing in en rond de bouwplaats en van alle andere
factoren die van belang zijn voor de opmaak van zijn oﬀerte. Voor dit plaatsbezoek wordt verzameld in het onthaal van
Gasthuisberg, Herestraat 49 te 3000 Leuven. De inschrijver dient zelf voor de nodige PBM (Persoonlijke Beschermings-Middelen)
voor al hun deelnemers aan het plaatsbezoek te voorzien.
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Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

III.1) Voorwaarden voor deelneming

IV.1) Beschrijving

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwaliﬁcaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast
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IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:
IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling (enkel voor mededingingsprocedures met onderhandeling)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder
onderhandelingen te voeren
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 30/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:00
IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: 6(vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 30/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:00 Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1) Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2
Voor het afhalen van de opdrachtdocumenten:
- klik op de link in deze publicatie (cf. afdeling I.3)
OF
- stuur een mail naar paf.materiaalbeheer@uzleuven.be
- Partij voor briefwisseling tijdens de vragenronde:
Ontwerper:
koen.vancanneyt@ingenium.be
Een kopij van zijn briefwisseling wordt door de aannemer overgemaakt aan de Opdrachtgever (op het e-mailadres
bouwteam_blok23@uzleuven.be en paf.materiaalbeheer@uzleuven.be)
- Gedurende de oﬀerteperiode en vóór toewijzing kan enkel schriftelijk inlichtingen bekomen worden.
- Het aantal vragenrondes dat voorzien wordt, is één (1)
Voor alle schriftelijke vragen die zijn toegekomen bij de Ontwerper uiterlijk 07-10-2020 zal schriftelijk worden geantwoord
uiterlijk 14-10-2020 ;
Er zal niet meer worden geantwoord op vragen die bij de Ontwerper en/of de Opdrachtgever zijn toegekomen na 07-10-2020 .
Dit doet evenwel geen afbreuk aan de meldingsplicht van de inschrijver op het vlak van vergissingen en leemten in de zin van
art. 83 en 86 van het KB Plaatsing.
- Na toewijzing zal de aannemer alle briefwisseling richten aan:
Universitaire Ziekenhuizen Leuven
Technische dienst – T.a.v. Leidend Ambtenaar Blok 23
Herestraat 49
3000 Leuven
e-mail: bouwteam_blok23@uzleuven.be
Een kopie van alle briefwisseling wordt overgemaakt aan de Ontwerper, de Constructiemanager en de Veiligheidscoördinator.
Elke elders geadresseerde briefwisseling zal aanzien worden als ongeldig en niet bestaande.

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Rechtbanken van Leuven
Postadres: Smoldersplein 5
Plaats: Leuven

Postcode: 3000

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2
Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2
Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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Afdeling II: Voorwerp

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: Levering van twee ﬂow-cytometers inclusief onderhoudscontract Referentienummer: 2 2019/SJB/05/069
en verbruiksmateriaal

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 33100000

Richtlijn 2014/24/EU

Werken

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4
II.1.5) Geraamde totale waarde 2

II.1.6) Inlichtingen over percelen

I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV

Nationaal identiﬁcatienummer:

2

Postadres: Ruddershove 10
NUTS-code: BE251

II.1.3) Type opdracht

CPV-code subcategorie: 1, 2

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

Postcode: 8000

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail: aankoopdienst.brugge@azsintjan.be

Fax:

Verdeling in percelen

ja

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

I.2) Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://cloud.3p.eu/
Downloads/1/214/103/2019
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

I.4) Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type: Ziekenhuis

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.azsintjan.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)

Regionale of plaatselijke instantie
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+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Aankondiging van een opdracht
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Gezondheid
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II.2.1) Benaming: 2

III.1) Voorwaarden voor deelneming

Perceel nr.: 2

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: * Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een
van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s):
CPV-code hoofdcategorie: 1 51430000 CPV-code subcategorie: 1, 2
2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE251 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV - Campus Sint Jan Brugge
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Deze opdracht betreft de levering van twee ﬂow-cytometers inclusief onderhoudscontract en verbruiksmateriaal voor het AZ
Sint-Jan Campus Brugge.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Technische speciﬁcaties

Weging
40

Naam
Klantservice en technische bijstand

Weging
20

1, 20

Prijs 21 - Weging: 40
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) 01/01/2021 / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: Niet gespeciﬁeerd
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
1. Een verklaring betreﬀende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over de
laatste drie boekjaren.
Eventuele minimumeisen: 2 1. De omzet van de bedrijfsactiviteit die voorwerp van deze opdracht is bedraagt minimaal tweemaal
de opdrachtwaarde.
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
1. Voorleggen van een referentielijst van gelijkaardig uitgevoerde opdrachten uitgevoerd in de laatste 3 jaar in Europa.
Eventuele minimumeisen: 2 1. Voorleggen van minimum drie referenties met vermelding van het bedrag, datum van
ingebruikname en naam van de publiek of privaat rechtelijke instantie en de contactpersoon ter plaatse.
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwaliﬁcaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht
wordt belast

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd
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Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

II.2) Beschrijving 1 (1)

Kostencriterium
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ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

IV.1) Beschrijving

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog
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Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2
De oﬀertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/.

Innovatiepartnerschap
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:
IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling (enkel voor mededingingsprocedures met onderhandeling)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder
onderhandelingen te voeren
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 28/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 12:00
IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ NL ]

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Raad van state
Postadres: Wetenschapsstraat 10
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail: info@raadvanstate.be

Telefoon: +32 22349611

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2
Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2
Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) 27/03/2021
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 28/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 12:00 Plaats: Aankoopdienst, Ruddershove 10 te 8000 Brugge
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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I.4) Soort aanbestedende dienst

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Regionale of plaatselijke instantie

www.publicprocurement.be

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0316.380.841_17754

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid

Postadres: Vrijhavenstraat 3
Plaats: Oostende

NUTS-code: BE255

Postcode: 8400

Land: België

Contactpersoon: lic. Caroline Lootens

Telefoon: +32 59554207

E-mail: kust@vlaanderen.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.afdelingkust.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387469

I.2) Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387469
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Oﬃciële benaming: Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Vrijhavenstraat 3
Plaats: Oostende

NUTS-code: BE255

Postcode: 8400

Standaardformulier 2 - NL

Land: België

Contactpersoon: Soﬁe Lahousse

Telefoon: +32 492153794

E-mail: soﬁe.lahousse@mow.vlaanderen.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.afdelingkust.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387469
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=AFD+KUST-220.025-F02
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)
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Afdeling II: Voorwerp

II.2.1) Benaming: 2

II.1.1) Benaming: Hydrograﬁsche metingen en laserscanmetingen in de havens
van Zeebrugge en Oostende
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 71351923
Werken

Referentienummer: 2 AFD KUST-220.025F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De dienstverlener zal instaan voor het uitvoeren en de verwerking van hydrograﬁsche metingen en
laserscanmetingen van de havens van Zeebrugge en Oostende.
II.1.5) Geraamde totale waarde

2

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja
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II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht
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neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 71351923 CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 71353100 CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 71354400 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE25 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
De diensten omvatten volgende activiteiten:
• Het uitvoeren van hydrograﬁsche singlebeammetingen en multibeammetingen in de voorhavens en achterhavens van
Zeebrugge en Oostende in het kader van de opvolging van bagger- of infrastructuurwerken.
• Het uitvoeren van laserscanmetingen van haveninfrastructuur in de havens van Zeebrugge en Oostende.
• Het verwerken van deze metingen tot peilplannen, verschilkaarten, volumeberekeningen, combinatiekaarten en dwars- en
langsproﬁelen zoals vermeld in de technische voorschriften van dit bestek.
• Het verstrekken van bijkomende diensten die verband houden met de prestaties die het hoofdvoorwerp van de opdracht
uitmaken en bijdragen tot het doel.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: De opdracht heeft een initiële looptijd van 1 jaar, te rekenen vanaf de datum vermeld bij de
sluiting. Na het verstrijken van deze initiële looptijd kan de opdracht geheel of gedeeltelijk 3 maal verlengd worden met een
periode van 1 jaar, op basis van artikel 37, § 2 van de Wet Overheidsopdrachten.
Deze verlenging wordt door de aanbestedende overheid medegedeeld via aangetekend schrijven, uiterlijk 2 maanden vóór het
verstrijken van de looptijd van de opdracht.
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

III.1) Voorwaarden voor deelneming

IV.1) Beschrijving

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: zie bestek
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht: zie bestek
III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwaliﬁcaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast
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IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:
IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling (enkel voor mededingingsprocedures met onderhandeling)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder
onderhandelingen te voeren
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 27/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:15
IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 27/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:15 Plaats: Afdeling Kust, Vrijhavenstraat 3 te 8400 Oostende
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin der Aanbestedingen

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel
+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

www.publicprocurement.be

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows

Rectiﬁcatie

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Elektronische facturering wordt aanvaard

Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/25/EU

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

Ter herinnering: als correcties of wijzigingen van een aankondiging een belangrijke wijziging van de mededingingsvoorwaarden tot gevolg
hebben, moeten de oorspronkelijk gestelde termijnen worden verlengd of moet een nieuwe procedure worden uitgeschreven.

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

VI.4) Beroepsprocedures

I.1) Naam en adressen 1

VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Eerste Voorzitter van de Raad van State

Oﬃciële benaming: Universiteit Gent

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0248.015.142_20859

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

E-mail:

Land: België
Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Plaats: Gent

NUTS-code: BE234

Postcode: 9000

Postadres:
Postcode:

Telefoon:

E-mail: aankoopbeleid@ugent.be

Fax:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2
Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

Land: België

Contactpersoon:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.ugent.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=386745

Oﬃciële benaming:
Plaats:

Postadres: Sint-Pietersnieuwstraat 25

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

II.1.1) Benaming: Drukwerk studiebrochures

II.1.3) Type opdracht

Werken

BE001 23/09/2020 - BDA nummer: 2020-532879

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 79800000

3/4
Drukwerk studiebrochures

Referentienummer: 2 Universiteit
Gent-20OPE013-F02_0

CPV-code subcategorie:

Leveringen

1, 2

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Deze opdracht betreft het drukken, afwerken en leveren van brochures ten behoeve van de afdeling
Studieadvies van de Universiteit Gent, overeenkomstig de technische bepalingen van dit bestek, zie 5. Technische vereisten.

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7
TED eSender-login: 7 BE001

eNotices

TED eSender

een ander kanaal:

TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2020-531753
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 182-438980
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 18/09/2020
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Afdeling VII: Wijzigingen

Bulletin der Aanbestedingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

Rectiﬁcatie

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging (de afdeling en het desbetreﬀende punt in de oorspronkelijke
aankondiging vermelden)
1

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie
Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/25/EU

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
Openingsdatum in bestek in overeenstemming gebracht met datum aangegeven in publicatie m.n. 22/10/2020 om 10u.

Ter herinnering: als correcties of wijzigingen van een aankondiging een belangrijke wijziging van de mededingingsvoorwaarden tot gevolg
hebben, moeten de oorspronkelijk gestelde termijnen worden verlengd of moet een nieuwe procedure worden uitgeschreven.

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)
I.1) Naam en adressen 1
Oﬃciële benaming: Aquaﬁn (3p)

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0440.691.388_24451

Postadres: Dijkstraat 8
Plaats: Aartselaar

NUTS-code: BE211

Postcode: 2630

Land: België

Contactpersoon: Kirsten Zanders

Telefoon: +32 34504381

E-mail: kirsten.zanders@aquaﬁn.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.aquaﬁn.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=384815

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
7

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

II.1.1) Benaming: Leveren van computermateriaal

II.1.3) Type opdracht

Werken

BE001 23/09/2020 - BDA nummer: 2020-532887

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 30230000

3/4
Leveren van computermateriaal

Referentienummer: 2 AQF (3p)-CA/
ADB/2019/00264-F02_2

CPV-code subcategorie:

Leveringen

1, 2

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Korte beschrijving
Het leveren van computermateriaal uit milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde productie volgens een ‘Choose Your Own
Device’ concept en faciliteren van het volledige logistieke proces (bestellen, leveren, herstellen, …).

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7
TED eSender-login: 7 BE001

eNotices

TED eSender

een ander kanaal:

TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2020-529009
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 168-406726
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 31/08/2020
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Afdeling VII: Wijzigingen

Bulletin des Adjudications

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging (de afdeling en het desbetreﬀende punt in de oorspronkelijke
aankondiging vermelden)

Formulaire standard 5 - FR

B-1000 Bruxelles

1

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Termijn voor ontvangst
van inschrijvingen of
deelnemingsaanvragen

In plaats van:
Datum: 29/09/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:00 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 12/10/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:00 (uu:mm)

Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Omstandigheden waarin de
inschrijvingen worden geopend

In plaats van:
Datum: 29/09/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:05 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 12/10/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 11:00 (uu:mm)

Avis de marché – secteurs spéciaux
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
Met dit Terechtwijzend Bericht #2 wil Aquaﬁn het bestek op 2 vlakken aanpassen:
1. Schrapping van de selectiecriteria mbt ISO normen
2. Uitstellen indieningsdatum naar 12/10/2020 om 11u
Verder werden ook alle vragen (en antwoorden) gesteld in het kader van deze opdracht in een geconsolideerd document
weergegeven.

I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer toutes les entités adjudicatrices responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles - Procurement &
Logistics Department

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0247.499.953_241

Adresse postale: Rue Royale 76
Ville: Bruxelles

Code NUTS: BE100

Code postal: 1000

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Francis Van Peborgh

Téléphone: +32 25155834

Courriel: francis.vanpeborgh@stib.brussels

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.stib.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=385463

I.2) Procédure conjointe
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant diﬀérents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=385463
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)
Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=MIVB+-+STIB+Procurement+%26+Logistics-AL_4557_IT_Services_and_Supplies-F05
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)

I.6) Activité principale
Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
Électricité
Extraction de gaz et de pétrole
Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles
solides
Eau

Services de chemin de fer
Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus
ou d'autobus
Activités portuaires
Activités aéroportuaires
Autre activité:

Services postaux

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
7

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
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II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2 Managed Services

II.1.1) Intitulé: AL_4557 Fournitures & Prestations IT

Numéro de référence: 2 MIVB STIB Procurement & LogisticsAL_4557_IT_Services_and_Supplies-F05_0

II.1.2) Code CPV principal: 50324000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: La STIB lance un appel à candidatures visant la conclusion éventuelle d'accords-cadres avec un ou
plusieurs prestataires. La STIB recherche des entreprises susceptibles d’assurer un ou plusieurs des services repris ci-après.
- Fourniture de matériel informatique client (matériels environnementalement performants sur toute la durée de leur cycle
de vie et socialement responsables, et éventuellement software de base) sous et hors catalogue, en ce compris les services
d’installation, de support, de packaging et autres services associés
- Prestations de services (conﬁguration, installation, maintenance, etc.) MDM (Mobile Device Management) sur les équipements
sous et hors catalogue actuellement présents et à venir au sein de la STIB/MIVB
- Ressources en consultance sous forme de régie ou projets (service body shopping)
- Services de modernisation et maintenance des équipements audio-visuels de nos salles de réunions
- Externalisation du Service Desk (SD) informatique de la STIB/MIVB
- Fourniture de softwares
- Fourniture souscription Cloud et services d’expertise liés sous forme de régie ou projets (service body shopping)
II.1.5) Valeur totale estimée 2
Valeur hors TVA: [ 70000000.00 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour 12

tous les lots

nombre maximal de lots:

un seul lot

Lot nº: 2 1

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 72250000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 72253000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 72610000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 30213100 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 30213000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 30237200 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE10 ]
Lieu principal d'exécution:
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences; dans le cas
de fournitures uniquement – indiquer si les oﬀres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une
combinaison de ceux-ci)
• Fourniture de matériel informatique client (hardware classe A et éventuellement software de base) sous et hors catalogue,
en ce compris les services d’installation, de support, de packaging et autres services associés; les ﬁrmes désirant se porter
candidates pour cette fourniture doivent donc être qualiﬁées et/ou certiﬁées "large accounts"
• Prestations de service (packaging, conﬁguration, installation, maintenance, etc.) sur le matériel IT (HW et SW) sous et hors
catalogue actuellement présent et à venir au sein de la STIB/MIVB
• Prestations de services (conﬁguration, installation, maintenance, etc.) MDM (Mobile Device Management) sur les équipements
sous et hors catalogue actuellement présents et à venir au sein de la STIB/MIVB
• Ressources en consultance sous forme de régie ou projets (service body shopping)
• Services de modernisation continue et maintenance des équipements audio-visuels de nos salles de réunions
• Externalisation du Service Desk (SD) informatique de la STIB/MIVB
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire:

Critère de qualité 1, 2, 20

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: 1 + 2

Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ 47000000.00 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 72 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 25
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats: Si plus de 5 candidats, ne se trouvant pas en situation d'exclusion,
répondent aux exigences minimales précités de capacité ﬁnancière et technique, l’adjudicateur opère un classement des
demandes de participation en vue de ne retenir que les 5 premiers par lot, càd les mieux classés sur base des critères suivants
- du nombre des références similaires renseignées pour chaque lot visé, accompagnées par une attestation de bonne exécution
établie par le client concerné.
- Et, le cas échéant, ensuite sur base des autres critères de sélection qualitative déﬁnis au point III.1.3.]
Le nombre de 5 ne sera pas dépassé sauf en cas d'ex æquo. En cas de points ex æquo, tous les candidats ex æquo seront
sélectionnés même si cela revient à sélectionner plus de 5 candidats par lot.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:

oui

II.2.14) Informations complémentaires: Cet avis de marché concerne un appel à candidatures.
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La candidature doit être introduite par la remise du DUME, qui reprendra les éléments demandés dans le présent avis
de marché. Seules les informations reprises dans le DUME (voir VI.3) seront prises en compte, à l’exception des éventuels
documents spéciﬁquement demandés qui pourront être joints en attaché.
Dans une deuxième phase, après l’évaluation des candidatures, les candidats sélectionnés auront accès au cahier spécial des
charges sur la plateforme, sur laquelle ils déposeront leur oﬀre.
L’invitation à soumissionner parviendra à la ﬁrme via l’Email mentionné dans le DUME, partie II point B. Le candidat s’assurera
donc que cette personne avec l’adresse mail mentionnée soit bien enregistrée au préalable sur la plateforme.
Dans le cadre de la règlementation concernant le RGPD le candidat reste lui-même responsable de demander les permissions
nécessaires à ses clients ou aux autres tiers concernés aﬁn de pouvoir utiliser les données personnelles demandées dans le
cadre de la présente procédure.
Les ﬁrmes sont avisées que le cahier spécial des charges qui sera envoyé aux ﬁrmes retenues suite à l'examen des candidatures
pourra comporter des clauses incontournables – sous peine d'exclusion - concernant le respect de la législation sur le bien-être
au travail, le respect de la liberté d'entreprise, ainsi que la relation entre l'adjudicataire et ses éventuels sous-traitants proposés
comme prestataires à la STIB.
Les futurs adjudicataires sont informés que, dans le cadre de missions qui auront duré au moins 200 jours de prestations pour
une même personne en 14 mois consécutifs, la STIB se réserve le droit de faire une proposition d'emploi ﬁxe au prestataire. Les
ﬁrmes qui introduiront un dossier de candidature pour le présent marché acceptent de facto de
- ne pas prévoir ni appliquer une quelconque clause ou forme de dédommagement, pénalité, amende ou autre généralement
quelconque ni à la STIB ni au prestataire en cas d'entrée en discussions d'engagement ou de conclusion d'un contrat d'emploi
entre la STIB et le prestataire proposé par la ﬁrme
- ne pas retenir plus de trente jours calendrier le prestataire qui aurait accepté la proposition d'emploi de la STIB
- préserver en tous temps la relation avec et entre le prestataire et la STIB
Toute clause contraire à l'esprit de ce qui précède, tant dans le dossier de candidature de la ﬁrme, dans ses conditions
générales de vente, dans son oﬀre ou toute autre communication de la ﬁrme à la STIB ou au prestataire sera considérée comme
nulle et non-existante si la STIB venait à exercer son droit tel que décrit ci-avant.
La STIB pourra déﬁnir, dans le cahier spécial des charges qui sera envoyé aux ﬁrmes retenues suite à l'examen des
candidatures, une gamme de tariﬁcation par métier / spécialité. Les ﬁrmes sont donc avisées dès à présent que tout prix
supérieur à ce plafond ne serait pas pris en compte.
La STIB pourra, au cas où des changements stratégiques, commerciaux, technologiques, ﬁnanciers ou autres l'imposeraient,
lancer une nouvelle procédure de marché avant la ﬁn de l'accord-cadre à éventuellement naître de la présente procédure.
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II.2) Description 1 (2)
II.2.1) Intitulé: 2 Software Managed Service

Lot nº: 2 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 48000000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE10 ]
Lieu principal d'exécution:
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences; dans le cas
de fournitures uniquement – indiquer si les oﬀres sont sollicitées en vue d'un achat, d'un crédit-bail, d'une location, d'une location-vente ou d'une
combinaison de ceux-ci)
• Fourniture de softwares (Microsoft, Oracle, VMware, Veeam, Redhat, Adobe, divers ...)
• Gestion des droits de licences, optimisation, lifecycle, intégration avec notre outil d’asset management (SAM)
• Fourniture souscription Cloud (Azure, AWS)
• Services d’expertise Cloud liés sous forme de régie ou projets (service body shopping), optimisation de transfert de Workload
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ 23000000.00 ] Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 72 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 25
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats: Si plus de 5 candidats, ne se trouvant pas en situation d'exclusion,
répondent aux exigences minimales précités de capacité ﬁnancière et technique, l’adjudicateur opère un classement des
demandes de participation en vue de ne retenir que les 5 premiers par lot, càd les mieux classés sur base des critères suivants
- du nombre des références similaires renseignées pour chaque lot visé, accompagnées par une attestation de bonne exécution
établie par le client concerné.
- Et, le cas échéant, ensuite sur base des autres critères de sélection qualitative déﬁnis au point III.1.3.]
Le nombre de 5 ne sera pas dépassé sauf en cas d'ex æquo. En cas de points ex æquo, tous les candidats ex æquo seront
sélectionnés même si cela revient à sélectionner plus de 5 candidats par lot.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Cet avis de marché concerne un appel à candidatures.
La candidature doit être introduite par la remise du DUME, qui reprendra les éléments demandés dans le présent avis
de marché. Seules les informations reprises dans le DUME (voir VI.3) seront prises en compte, à l’exception des éventuels
documents spéciﬁquement demandés qui pourront être joints en attaché.
Dans une deuxième phase, après l’évaluation des candidatures, les candidats sélectionnés auront accès au cahier spécial des
charges sur la plateforme, sur laquelle ils déposeront leur oﬀre.
L’invitation à soumissionner parviendra à la ﬁrme via l’Email mentionné dans le DUME, partie II point B. Le candidat s’assurera
donc que cette personne avec l’adresse mail mentionnée soit bien enregistrée au préalable sur la plateforme.
Dans le cadre de la règlementation concernant le RGPD le candidat reste lui-même responsable de demander les permissions
nécessaires à ses clients ou aux autres tiers concernés aﬁn de pouvoir utiliser les données personnelles demandées dans le
cadre de la présente procédure.
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Les ﬁrmes sont avisées que le cahier spécial des charges qui sera envoyé aux ﬁrmes retenues suite à l'examen des candidatures
pourra comporter des clauses incontournables – sous peine d'exclusion - concernant le respect de la législation sur le bien-être
au travail, le respect de la liberté d'entreprise, ainsi que la relation entre l'adjudicataire et ses éventuels sous-traitants proposés
comme prestataires à la STIB.
Les futurs adjudicataires sont informés que, dans le cadre de missions qui auront duré au moins 200 jours de prestations pour
une même personne en 14 mois consécutifs, la STIB se réserve le droit de faire une proposition d'emploi ﬁxe au prestataire. Les
ﬁrmes qui introduiront un dossier de candidature pour le présent marché acceptent de facto de
- ne pas prévoir ni appliquer une quelconque clause ou forme de dédommagement, pénalité, amende ou autre généralement
quelconque ni à la STIB ni au prestataire en cas d'entrée en discussions d'engagement ou de conclusion d'un contrat d'emploi
entre la STIB et le prestataire proposé par la ﬁrme
- ne pas retenir plus de trente jours calendrier le prestataire qui aurait accepté la proposition d'emploi de la STIB
- préserver en tous temps la relation avec et entre le prestataire et la STIB
Toute clause contraire à l'esprit de ce qui précède, tant dans le dossier de candidature de la ﬁrme, dans ses conditions
générales de vente, dans son oﬀre ou toute autre communication de la ﬁrme à la STIB ou au prestataire sera considérée comme
nulle et non-existante si la STIB venait à exercer son droit tel que décrit ci-avant.
La STIB pourra déﬁnir, dans le cahier spécial des charges qui sera envoyé aux ﬁrmes retenues suite à l'examen des
candidatures, une gamme de tariﬁcation par métier / spécialité. Les ﬁrmes sont donc avisées dès à présent que tout prix
supérieur à ce plafond ne serait pas pris en compte.
La STIB pourra, au cas où des changements stratégiques, commerciaux, technologiques, ﬁnanciers ou autres l'imposeraient,
lancer une nouvelle procédure de marché avant la ﬁn de l'accord-cadre à éventuellement naître de la présente procédure.
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique
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III.1) Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions: Le candidat ne peut pas se trouver dans une des situations des articles 67 à 69 de la
loi du 17 juin 2016 :
Voir Document Unique de Marché Européen (DUME) en annexe de l’avis de marché, à importer et compléter obligatoirement
sur le site https://ec.europa.eu/tools/espd.
La STIB a le droit, à tout moment de la procédure de passation du marché, de vériﬁer les informations contenues dans le DUME
(déclarations sur l'honneur).
Pour compléter le DUME :
1. Lorsque vous avez téléchargé le présent avis de marché depuis le site e-Notiﬁcation (https://enot.publicprocurement.be),
assurez-vous d'avoir également téléchargé les ﬁchiers annexés (pièces jointes).
2. Ouvrez le ﬁchier « espd-request.zip » et sauvegardez (= extraire) le document .PDF d'une part, le ﬁchier .XML d'autre part.
3. Allez sur le site : https://ec.europa.eu/tools/espd
4. Choisissez votre langue
5. Sélectionnez «Je suis un opérateur économique »
6. Sélectionnez « Importer un DUME »
7. Cliquez sur "Choose ﬁle" (choisir ﬁchier) et sélectionnez le ﬁchier " espd-request.xml " que vous aurez extrait en 2 8. Cliquez
sur “Suivant”
9. Complétez les champs requis en vous aidant du texte de la publication pour déterminer la qualité et la quantité
d'informations demandées
10. Cliquez sur "Aperçu"
11. Téléchargez « dans les 2 formats »
12. Sauvez ce ﬁchier "espd-request.zip" contenant votre DUME
13. Joignez ce ﬁchier DUME appelé "espd-request.zip" à votre dossier de candidature lors de son envoi.
Attention : la STIB doit recevoir le ﬁchier .ZIP qui contient tant le .PDF que le .XML !
Le DUME doit être signé.
En principe, un seul DUME rempli suﬃt.
Un ou plusieurs Documents Uniques de Marché Européen, remplis par les entreprises concernées elles-mêmes, doivent
toutefois être introduits si vous voulez déposer votre Candidature conjointement avec une autre personne pour le présent
Marché dans le cadre d'une association, en cas de recours à la capacité d'autres entités et dans le cas de Sous-traitants désignés
Si vous faites appel à la capacité d'autres entités et dans le cas de Sous-traitants désignés, il suﬃt de remplir les parties
suivantes :
o partie II section A (« Données sur l'entrepreneur »)
o partie II section B (« Informations sur les représentants de l'entrepreneur »)
o partie III (« Motifs d'exclusion »)
N'hésitez pas à prendre contact avec la personne mentionnée au point I.1) si vous rencontrez un problème lors de l'ouverture
des annexes au présent avis ou si vous avez des questions au sujet du contenu des documents.
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Le dossier de candidature devra être structuré suivant l’ordre repris ci-dessus. Pour des raisons opérationnelles, la STIB se
réserve le droit de ne pas prendre en considération des candidatures ne respectant pas cette demande.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 Un minimum de 3 lettres de satisfaction telles que décrites en III.1.3 pour des
livraisons / prestations similaires à celles de chaque lot postulé par le candidat.
III.1.4) Règles et critères objectifs de participation
Liste et brève description des règles et critères: Le candidat devra fournir les documents suivants avec sa demande de
participation :
* Une présentation générale de l’entreprise et du groupe dans lequel l’entreprise exécute ses activités. Celle-ci reprendra e.a. les
coordonnées de l’entreprise et une description des principales activités de l’entreprise.
* Les coordonnées de la personne de contact (nom, prénom, fonction, téléphone et e-mail) dans l’entreprise dans le cadre du
présent marché. Si plusieurs personnes impliquées, veuillez utiliser la même structure d'informations pour chacune.
Par le simple fait de remettre demande de participation, le candidat s’engage à pouvoir communiquer avec la STIB en français
et/ou en néerlandais.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés
III.1.6) Cautionnement et garanties exigés: 2 Seront précisés dans le cahier spécial des charges
III.1.7) Modalités essentielles de ﬁnancement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent: Seront précisés
dans le cahier spécial des charges
III.1.8) Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché: 2 Chaque candidat
ne pourra remettre qu’un seul dossier de candidature en son nom. Les sociétés momentanées sont admises dans le cadre de ce
marché.

III.2) Conditions liées au marché 2
III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
III.2.2) Conditions particulières d'exécution: Seront précisées dans le CSC
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualiﬁcations professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: La capacité économique et ﬁnancière sera vériﬁée sur base des données
ﬁnancières (le chiﬀre d’aﬀaires, bilans et comptes de résultats). Les pièces justiﬁcatives concernant la capacité économique
et ﬁnancière doivent être ajoutées à votre candidature et au document DUME (la déclaration sur l'honneur du DUME ne suﬃt
pas).
Le candidat transmettra à la STIB son bilan et le compte de résultats déposés pour les trois derniers exercices (modèles déposés
à la BNB) ou communiquera le lien vers le site web sur lequel ces documents peuvent être téléchargés gratuitement. Pour les
entreprises belges, ceci n’est pas obligatoire, vu que la STIB peut obtenir les comptes annuels, en provenance de la centrale des
bilans de la Banque Nationale de Belgique, pour autant que les publications en aient été eﬀectuées.
Le chiﬀre d’aﬀaires annuel spéciﬁque : le chiﬀre d'aﬀaires annuel réalisé sur la partie concernée par l’avis de marché. Le
candidat transmettra son chiﬀre d'aﬀaires pour les prestations demandées et ce, pour les 3 derniers exercices disponibles (à
remplir dans le DUME Partie IV: Critères de sélection point B).
ATTENTION : les pièces justiﬁcatives doivent être jointes par le candidat à la demande de participation.
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2 La STIB écartera les candidats dont les données ﬁnancières (bilans et comptes
de résultats) ne font pas apparaître qu’ils ont la capacité à mener à bien un marché tel que décrit sous le point II.1.4 - II.2.4 II.3.4 - II.4.4 - II.5.4 - II.6.4 ou une partie de ce marché (1 lot)
- Ainsi, elle écartera tout candidat dont :
o Les fonds propres sont négatifs
o DONT LE CHIFFRE D’AFFAIRE ANNUEL EST INFERIEUR à 1.000.000 EUR et ce sur les 3 dernières années
o Le ratio de liquidité est inférieur ou égal à 0,5
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection: ATTENTION : les pièces justiﬁcatives doivent être jointes par le candidat à la
demande de participation (la déclaration sur l'honneur du DUME ne suﬃt pas).
1° L’expérience probante de l’entreprise est à prouver au moyen de références spéciﬁques à chaque lot pour lequel la ﬁrme se
porte candidate.
- Une liste des principales livraisons et prestations similaires à chaque lot visé pour des grandes sociétés (minimum 1000 postes
de travail) ayant une infrastructure ICT comparable avec au minimum mention du nombre de postes de travail concernés par
la référence, le type et la quantité de produits/services fournis, eﬀectuées par l’entreprise pendant les 3 dernières années dans
le domaine concerné, complétée d’une description du marché, et avec mention de leur montant, des dates ou périodes, des
coordonnées des clients à qui elles étaient destinées, du nom et des données des personnes de contact dans ces entreprises.
- Des attestations de satisfaction signées établies par ces clients.
2° Une description de l’expertise du candidat dans le (les) domaine(s) spéciﬁque(s) du (des) lot(s) concerné(s) (voir les types de
services au paragraphe "Description du marché" de chaque lot).
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Section IV: Procédure

Section VI: Renseignements complémentaires

IV.1) Description

VI.1) Renouvellement
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Il s'agit d'un marché renouvelable
oui
non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 2

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure restreinte
Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2 5
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs
Dans le cas d'accords-cadres, justiﬁcation d'une durée dépassant huit ans:
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'oﬀres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives aﬁn de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des oﬀres à négocier
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera eﬀectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un proﬁl d’acheteur)
IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 27/10/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ FR ] [ NL ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son oﬀre
L'oﬀre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: (à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) ______ Heure locale: (hh:mm)
Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

VI.2) Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) Informations complémentaires 2
1. Mode d’introduction– e-procurement
L’introduction et réception des oﬀres et/ou demandes de participation s’eﬀectueront complètement et uniquement par voie
électronique et via https://eten.publicprocurement.be
Par l’introduction électronique on entend l’introduction via l’application e-tendering et non pas par e-mail!
Les oﬀres et/ou les demandes de participation doivent avoir été signées de manière digitale conformément au système de l’etendering.
Pour plus d’informations, veuillez consulter: http://www.publicprocurement.be.
Si vous ajoutez ce dossier à vos favoris, vous serez mis au courant de tous les changements par mail.
2. Par la remise de leur candidature, les candidats acceptent sans réserve le contenu de l’avis de marché, des documents
accompagnants et acceptent d’être liés par les dispositions de ceux-ci. Dans le cas où le candidat aurait une objection à cet
égard, le candidat se doit de le signaler à l’adjudicateur (via la personne de contact mentionnée à l’article I.1 du présent avis de
marché) par écrit et avec une description de la raison au plus tard dans les X jours calendrier avant la date ultime de réception
des demandes de participation.
3. Les données demandées doivent ﬁgurer dans le DUME. Seules les preuves demandées dans la DUME ou dans l’avis peuvent
et doivent être jointes en annexe de la demande de participation. Les informations non sollicitées ne seront pas évaluées.
4. Pour les critères de capacité économique, ﬁnancière, technique et professionnelle, un candidat peut, le cas échéant, recourir,
le cas échéant, à la capacité d'autres entités, quelle que soit la nature juridique de ses liens avec ces entités. Dans ce cas, il doit
démontrer qu'il disposera des ressources nécessaires pour l'exécution du marché en produisant l'engagement de ces entités à
mettre ces ressources à la disposition de l'adjudicataire pour ce marché spéciﬁque. Cette entité devra se porter garante, dans
un Document Unique de Marché Européen distinct, pour tous les engagements pris par le candidat et s'engagera à apporter sa
pleine coopération et à mettre toutes les ressources nécessaires à la disposition de la STIB dans le cadre du présent marché.
Dans les mêmes conditions, une association de candidats peut recourir à la capacité de participants à l'association et à celle
d'autres entités.
Pour compléter le DUME (Document Unique de Marché Européen) :
1. Lorsque vous avez téléchargé le présent avis de marché depuis le site e-Notiﬁcation (https://enot.publicprocurement.be),
assurez-vous d'avoir également téléchargé les ﬁchiers annexés (pièces jointes).
2. Ouvrez le ﬁchier « espd-request.zip » et sauvegardez (= extraire) le document .PDF d'une part, le ﬁchier .XML d'autre part.
3. Aller sur le site : https://ec.europa.eu/tools/espd
4. Choisissez votre langue
5. Sélectionner «Je suis un opérateur économique »
6. Sélectionner « Importer un DUME »
7. Cliquez sur "Choose ﬁle" (choisir ﬁchier) et sélectionnez le ﬁchier " espd-request.xml " que vous aurez extrait en 2.
8. Cliquer sur “Suivant”
9. Complétez les champs requis en vous aidant du texte de la publication pour déterminer la qualité et la quantité
d'informations demandées
10. Cliquez sur "Aperçu"
11. Téléchargez « dans les 2 formats »
12. Sauvez ce ﬁchier "espd-request.zip" contenant votre DUME
13. Joignez ce ﬁchier DUME appelé "espd-request.zip" à votre dossier de candidature lors de son envoi (par voie électronique via
la plateforme e-tendering sur le site "https://eten.publicprocurement.be/etendering/home.do"). Attention, la STIB doit recevoir
le ﬁchier .ZIP qui contient tant le .PDF que le .XML !
Conformément à la législation en vigueur, les candidatures reçues via toute autre voie que ce qui est mentionné ci-avant ne
seront pas prises en considération
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Bulletin der Aanbestedingen

VI.4) Procédures de recours

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat
Adresse postale: Rue de la Science 33
Ville: Bruxelles

Code postal:

Courriel:

www.publicprocurement.be

Pays: Belgique
Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

Afdeling I: Aanbestedende instantie

Adresse postale: Rue de la Science 33
Ville: Bruxelles

Richtlijn 2014/25/EU

2

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat
Code postal:

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Conformément à l’article 23 de la loi du 17 juin 2013 relative à la
motivation, à l’information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de
fournitures et de services, les recours sont, à peine d’irrecevabilité, introduits dans les délais visés aux §§ 2 à 4, à compter de la
publication, de la communication ou de la prise de connaissance de l’acte, selon le cas.
Le recours en annulation visé à l’article 14 est introduit dans un délai de soixante jours.
La demande en suspension visée à l’article 15 est introduite dans un délai de quinze jours. En cas d’application de l’article 18, le
délai est de dix jours.
Le recours en dommages et intérêts visé à l’article 16 est introduit dans un délai de cinq ans
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2
Nom oﬃciel: Conseil d'Etat
Adresse postale: Rue de la Science 33
Ville: Bruxelles
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Code postal:

Pays: Belgique

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 23/09/2020

I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende instanties op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel Procurement & Logistics Department

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0247.499.953_241

Postadres: Koningsstraat 76
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1000

Land: België

Contactpersoon: Francis Van Peborgh

Telefoon: +32 25155834

E-mail: francis.vanpeborgh@stib.brussels

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.stib.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=385463

I.2) Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=385463
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=MIVB+-+STIB+Procurement+%26+Logistics-AL_4557_IT_Services_and_Supplies-F05
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

I.6) Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Vervoersdiensten per spoor

Elektriciteit

Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Winning van gas en aardolie
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste
brandstoﬀen
Water

Havenactiviteiten
Luchthavenactiviteiten
Andere activiteit:

Postdiensten

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
20
21

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise
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Afdeling II: Voorwerp

II.2.1) Benaming: 2 Managed Services

II.1.1) Benaming: AL_4557 IT-benodigdheden & diensten

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 50324000
Werken

Referentienummer: 2 MIVB STIB Procurement & LogisticsAL_4557_IT_Services_and_Supplies-F05_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De MIVB lanceert een oproep tot mededinging met het oog op het eventueel sluiten van
kaderovereenkomsten met een of meerdere dienstverleners. De MIVB is op zoek naar bedrijven die één of meer van de
onderstaande diensten kunnen leveren.
- Levering van IT-apparatuur voor eindgebruikers (milieueﬃciënte apparatuur gedurende de gehele levenscyclus en
maatschappelijk verantwoorde apparatuur, en eventueel basissoftware) onder en buiten de catalogus, met inbegrip van
installatie, ondersteuning, applicatieverpakking en andere bijbehorende diensten.
- Diensten (conﬁguratie, installatie, onderhoud, enz.) MDM (Mobile Device Management) op de apparatuur die momenteel
onder en uit de catalogus aanwezig is of toekomstig voorzien.
- Consultancy middelen in de vorm van management of projecten (body shopping service)
- Moderniseringsdiensten en onderhoud van onze vergaderzalen
- Uitbesteding van de IT-Servicedesk van de MIVB (SD)
- Levering van software
- Levering van Cloud-abonnements- en aanverwante expertisediensten in de vorm van management of projecten (body
shopping service)
II.1.5) Geraamde totale waarde 2
Waarde zonder btw: [ 70000000.00 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja
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II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht
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neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor 12

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van
percelen worden gecombineerd: 1 + 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 72250000
CPV-code hoofdcategorie: 1 72253000
CPV-code hoofdcategorie: 1 72610000
CPV-code hoofdcategorie: 1 30213100
CPV-code hoofdcategorie: 1 30213000
CPV-code hoofdcategorie: 1 30237200

Perceel nr.: 2 1
CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE10 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
- Levering van eindgebruikershardware (klasse A-hardware en eventueel basissoftware) onder en uit de catalogus, inclusief
installatie, ondersteuning, packaging en andere gerelateerde diensten; bedrijven die zich voor deze levering willen aanmelden,
moeten daarom gekwaliﬁceerd en/of gecertiﬁceerd zijn voor "large accounts".
- Diensten (packaging, conﬁguratie, installatie, onderhoud, enz.) op IT-hardware (HW en SW) onder en buiten de huidige en
toekomstige catalogus van de MIVB.
- Diensten (conﬁguratie, installatie, onderhoud, enz.) MDM (Mobile Device Management) op de apparatuur die momenteel
onder en uit de catalogus aanwezig is en die binnen de MIVB zal gebruikt worden.
- Consultancy resources onder de vorm van régie of project (body shopping)
- Continue moderniseringsdiensten en onderhoud van audiovisuele apparatuur in onze vergaderzalen
- Uitbesteding van de IT-Servicedesk van de MIVB (SD)
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ 47000000.00 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 25
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden: Indien meer dan vijf candidaten, die zich niet in een situatie van
uitsluiting bevinden en aan de bovengenoemde minimumeisen inzake ﬁnanciële draagkracht en technische bekwaamheid
voldoen, rangschikt de aanbestedende dienst de deelnemingsverzoeken om alleen de eerste vijf per perceel te selecteren,
d.w.z. de best gerangschikte, op basis van de volgende criteria
- het aantal ingevulde soortgelijke referenties, vergezeld van een door de betrokken opdrachtgever opgesteld certiﬁcaat van
bevredigende uitvoering.
- En, in voorkomend geval, vervolgens op basis van de andere kwalitatieve selectiecriteria die in punt III.1.3 zijn gedeﬁnieerd].
Het aantal van 5 mag niet worden overschreden, behalve in het geval van een gelijkspel. In het geval van een gelijkspel worden
alle kandidaten die gebonden zijn, geselecteerd, zelfs als dit betekent dat er meer dan 5 kandidaten per perceel worden
geselecteerd.
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
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De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen: Deze aankondiging van opdracht betreft een oproep tot kandidaatstelling.
De aanvraag moet worden ingediend door indiening van het UEA, dat de in deze aankondiging van opdracht gevraagde
elementen zal bevatten. Er wordt alleen rekening gehouden met de informatie in het UEA (zie VI.3), met uitzondering van
eventuele speciﬁek aangevraagde documenten, die kunnen worden bijgevoegd.
In een tweede fase, na de evaluatie van de aanvragen, krijgen de geselecteerde kandidaten toegang tot het bestek op het
platform, op basis waarvan zij hun oﬀerte zullen indienen.
De uitnodiging tot inschrijving zal worden ontvangen via het e-mail adres vermeld in het UEA, deel II, punt B. De kandidaat zal
er dus voor zorgen dat de persoon met het vermelde e-mailadres vooraf op het platform wordt geregistreerd.
In het kader van het reglement betreﬀende de GDPR blijft de kandidaat verantwoordelijk voor het aanvragen van de
nodige toestemmingen bij zijn klanten of andere betrokken derden om de in het kader van deze procedure gevraagde
persoonsgegevens te kunnen gebruiken.
De ﬁrma’s worden verwittigd dat het bestek dat na onderzoek van de kandidaturen naar de weerhouden ﬁrma’s gestuurd
zal worden, onontkoombare bepalingen kan bevatten – op straﬀe van uitsluiting – betreﬀende de inachtneming van de
wetgeving betreﬀende het welzijn op het werk, de inachtneming van de vrijheid van ondernemen alsook het verband tussen de
opdrachtnemer en zijn eventuele onderaannemers die als dienstverlener aan de MIVB voorgesteld worden.
Aan de toekomstige opdrachtnemers wordt meegedeeld dat de MIVB, in het kader van opdrachten die voor eenzelfde persoon
minstens 200 prestatiedagen binnen 14 opeenvolgende maanden geduurd zullen hebben, zich het recht voorbehoudt om de
dienstverlener een voorstel tot vaste tewerkstelling te doen. De ﬁrma’s die een kandidaatstellingsdossier voor onderhavige
opdracht zullen indienen, aanvaarden de facto om:
- geen enkele clausule of vorm van schadeloosstelling, straf, boete of eender wat anders te voorzien of toe te passen, noch
bij de MIVB noch bij de dienstverlener, in het geval dat er discussies beginnen over de verbintenis of de afsluiting van een
arbeidscontract tussen de MIVB en de dienstverlener die door de ﬁrma voorgesteld wordt;
- de dienstverlener die het tewerkstellingsvoorstel van de MIVB aanvaard heeft, niet langer dan dertig kalenderdagen bezet te
houden;
- te allen tijde de relatie met en tussen de dienstverlener en de MIVB in stand te houden.
Elke bepaling die ingaat tegen de geest van wat voorafgaat, zowel in het kandidaatstellingsdossier van de ﬁrma, in zijn
algemene verkoopvoorwaarden, in zijn oﬀerte of elke andere communicatie van de ﬁrma aan de MIVB of aan de dienstverlener,
zal als nietig en onbestaand beschouwd worden als de MIVB haar recht zoals hierboven beschreven zou gaan uitoefenen.
De MIVB zal in het bestek dat na onderzoek van de kandidaturen naar de weerhouden ﬁrma’s gestuurd zal worden, een
tariefplafond mogen bepalen per beroep/specialiteit. De ﬁrma’s worden er dus van verwittigd dat er met elke prijs die dat
plafond overschrijdt, geen rekening gehouden zal worden.
De MIVB kan, in het geval dat strategische, commerciële, technologische, ﬁnanciële of andere wijzigingen dit vereisen, een
nieuwe overheidsopdracht opstarten vóór het einde van de raamovereenkomst die uit deze procedure kan voortvloeien.
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II.2) Beschrijving 1 (2)
II.2.1) Benaming: 2 Software Managed Service

Perceel nr.: 2 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 48000000 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE10 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
- Levering van software (Microsoft, Oracle, VMware, Veeam, Redhat, Adobe, diverse ...)
- Licentierechtenbeheer, optimalisatie, levenscyclus, integratie met onze asset management tool (SAM)
- Levering van cloudabonnementen (Azure, AWS)
- Cloud expertise diensten gekoppeld in de vorm van régie of projecten (body shopping), optimalisatie van workload transfer
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ 23000000.00 ] Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 72 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 25
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden: Indien meer dan vijf kandidaten, die zich niet in een situatie
van uitsluiting bevinden, voldoen aan de bovengenoemde minimumeisen inzake ﬁnanciële draagkracht en technische
bekwaamheid, rangschikt de adjudicator de aanvragen tot deelneming met het oog op de selectie van alleen de eerste vijf per
partij, d.w.z. de hoogst gerangschikte, aan de hand van de volgende criteria
- het aantal ingevulde soortgelijke referenties, vergezeld van een door de betrokken opdrachtgever opgesteld certiﬁcaat van
bevredigende uitvoering.
- En, in voorkomend geval, vervolgens op basis van de andere kwalitatieve selectiecriteria die in punt III.1.3 zijn gedeﬁnieerd].
Het aantal van 5 mag niet worden overschreden, behalve in het geval van een gelijkspel.In het geval van een gelijkspel
worden alle kandidaten die gebonden zijn, geselecteerd, zelfs als dit betekent dat er meer dan 5 kandidaten per partij worden
geselecteerd.
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen: Deze aankondiging van opdracht betreft een oproep tot kandidaatstelling.
De aanvraag moet worden ingediend door indiening van het UEA, dat de in deze aankondiging van opdracht gevraagde
elementen zal bevatten. Er wordt alleen rekening gehouden met de informatie in het UEA (zie VI.3), met uitzondering van
eventuele speciﬁek aangevraagde documenten, die kunnen worden bijgevoegd.
In een tweede fase, na de evaluatie van de aanvragen, krijgen de geselecteerde kandidaten toegang tot het bestek op het
platform, op basis waarvan zij hun oﬀerte zullen indienen.
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De uitnodiging tot inschrijving zal worden ontvangen via het e-mail adres vermeld in het UEA, deel II, punt B. De kandidaat zal
er dus voor zorgen dat de persoon met het vermelde e-mailadres vooraf op het platform wordt geregistreerd.
In het kader van het reglement betreﬀende de GDPR blijft de kandidaat verantwoordelijk voor het aanvragen van de
nodige toestemmingen bij zijn klanten of andere betrokken derden om de in het kader van deze procedure gevraagde
persoonsgegevens te kunnen gebruiken.
De ﬁrma’s worden verwittigd dat het bestek dat na onderzoek van de kandidaturen naar de weerhouden ﬁrma’s gestuurd
zal worden, onontkoombare bepalingen kan bevatten – op straﬀe van uitsluiting – betreﬀende de inachtneming van de
wetgeving betreﬀende het welzijn op het werk, de inachtneming van de vrijheid van ondernemen alsook het verband tussen de
opdrachtnemer en zijn eventuele onderaannemers die als dienstverlener aan de MIVB voorgesteld worden.
Aan de toekomstige opdrachtnemers wordt meegedeeld dat de MIVB, in het kader van opdrachten die voor eenzelfde persoon
minstens 200 prestatiedagen binnen 14 opeenvolgende maanden geduurd zullen hebben, zich het recht voorbehoudt om de
dienstverlener een voorstel tot vaste tewerkstelling te doen. De ﬁrma’s die een kandidaatstellingsdossier voor onderhavige
opdracht zullen indienen, aanvaarden de facto om:
- geen enkele clausule of vorm van schadeloosstelling, straf, boete of eender wat anders te voorzien of toe te passen, noch
bij de MIVB noch bij de dienstverlener, in het geval dat er discussies beginnen over de verbintenis of de afsluiting van een
arbeidscontract tussen de MIVB en de dienstverlener die door de ﬁrma voorgesteld wordt;
- de dienstverlener die het tewerkstellingsvoorstel van de MIVB aanvaard heeft, niet langer dan dertig kalenderdagen bezet te
houden;
- te allen tijde de relatie met en tussen de dienstverlener en de MIVB in stand te houden.
Elke bepaling die ingaat tegen de geest van wat voorafgaat, zowel in het kandidaatstellingsdossier van de ﬁrma, in zijn
algemene verkoopvoorwaarden, in zijn oﬀerte of elke andere communicatie van de ﬁrma aan de MIVB of aan de dienstverlener,
zal als nietig en onbestaand beschouwd worden als de MIVB haar recht zoals hierboven beschreven zou gaan uitoefenen.
De MIVB zal in het bestek dat na onderzoek van de kandidaturen naar de weerhouden ﬁrma’s gestuurd zal worden, een
tariefplafond mogen bepalen per beroep/specialiteit. De ﬁrma’s worden er dus van verwittigd dat er met elke prijs die dat
plafond overschrijdt, geen rekening gehouden zal worden.
De MIVB kan, in het geval dat strategische, commerciële, technologische, ﬁnanciële of andere wijzigingen dit vereisen, een
nieuwe overheidsopdracht opstarten vóór het einde van de raamovereenkomst die uit deze procedure kan voortvloeien.
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III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: De kandidaat mag zich niet bevinden in één van de situaties van artikelen 67
tot 69 van de wet van 17 juni 2016:
Zie Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) als bijlage bij de aankondiging van de opdracht: verplicht te importeren
en in te vullen op de website https://ec.europa.eu/tools/espd
De MIVB heeft het recht om, op elk ogenblik in de procedure voor de gunning van de opdracht, de informatie in de UEA te
controleren (verklaringen op erewoord).
Om het UEA in te vullen:
1. Nadat u onderhavige aankondiging van een opdracht hebt gedownload van de website e-Notiﬁcation (https://
enot.publicprocurement.be), vergewist u zich ervan of u ook de bijgevoegde bestanden (bijlagen) gedownload hebt.
2. Nu moet u het bestand « espd-request.zip » openen en enerzijds het PDF-document en anderzijds het XM-bestand opslaan (=
eruit halen).
3. Surf naar de website: https://ec.europa.eu/tools/espd
4. Kies uw taal
5. Selecteer « Ik ben een ondernemer »
6. Selecteer « Een UEA importeren »
7. Klik op “Choose ﬁle” (bestand kiezen) en selecteer het bestand “espc-request.xml” dat u onder punt 2 uit de ZIP hebt gehaald
8. Klik op “Volgende”
9. Vul de vereiste velden in met behulp van de tekst van de publicatie om de kwaliteit van en de hoeveelheid gevraagde
informatie te bepalen
10. Klik op "Overzicht"
11. Downloaden in “ beide formaten”
12. Dit bestand “espc-request.zip” met daarin uw UEA opslaan
13. Voeg dit UEA-bestand, “espc-request.zip” genaamd, bij uw kandidaatstellingsdossier bij de verzending ervan. Opgelet: de
MIVB moet het ZIP-bestand ontvangen dat zowel de PDF als de .XML bevat.
Het UEA moet ondertekend worden.
In principe volstaat één enkel ingevuld UEA.
Als u uw kandidatuur voor deze Opdracht samen met een andere persoon in het kader van een vereniging wil indienen, als u
een beroep doet op de capaciteit van andere entiteiten en in geval van aangestelde Onderaannemers, moeten evenwel één of
meerdere Uniforme Europese Aanbestedingsdocumenten, ingevuld door de betrokken bedrijven zelf, worden ingediend.
Als u een beroep doet op de capaciteit van andere entiteiten en in geval van aangestelde Onderaannemers, volstaat het om de
volgende delen in te vullen:
o deel II sectie A ("Gegevens over de ondernemer")
o deel II sectie B ("Informatie over de vertegenwoordigers van de ondernemer")
o deel III ("Uitsluitingsmotieven")
Neem gerust contact op met de onder punt I.1) vermelde persoon als u problemen ondervindt bij het openen van de bijlagen bij
deze aankondiging of als u vragen heeft over de inhoud van de documenten.

9 / 12
AL_4557 IT-benodigdheden & diensten

BE001 23/09/2020 - BDA nummer: 2020-532894

Standaardformulier 5 - NL

het bedrag, de data of periodes, de contactgegevens van de klanten voor wie ze bestemd waren, de naam en de gegevens van
de contactpersonen in deze bedrijven.
- Ondertekende tevredenheidsattesten opgesteld door deze klanten.
2° Een beschrijving van de speciﬁeke deskundigheid van de gegadigde in het (de) speciﬁeke domein(en) van de betrokken
percelen (zie de soorten diensten in de paragraaf "Beschrijving van de opdracht" van elke kavel).
Het aanvraagdossier moet worden gestructureerd in de hierboven aangegeven volgorde. Om operationele redenen behoudt de
MIVB zich het recht voor om aanvragen die niet aan dit verzoek voldoen niet in aanmerking te nemen.
III.1.4) Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria: De kandidaat moet zijn aanvraag tot deelneming voorzien van de volgende
documenten:
Algemene presentatie van de onderneming en de groep waarin deze haar activiteiten uitvoert. Deze bevat o.a. de gegevens van
de onderneming en beschrijving van haar hoofdactiviteiten.
De gegevens van de contactpersoon (naam, voornaam, functie, telefoon en e-mail) binnen de onderneming in het kader van
deze opdracht. Indien meerdere personen betrokken zijn, gelieve dezelfde structuur voor ieder van hen te gebruiken.
Het loutere feit van de indiening van de deelneming tot aanvraag vanwege de kandidaat vormt zijn verbintenis dat hij in staat is
in het Nederlands en / of in het Frans te communiceren met de MIVB
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid
III.1.6) Verlangde borgsommen en waarborgen: 2 Zullen gespeciﬁceerd worden in het bestek
III.1.7) Belangrijkste ﬁnancierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: Zullen
gespeciﬁceerd worden in het bestek
III.1.8) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund: 2 Elke inschrijver mag
slechts één kandidatuurdossier indienen in zijn naam. Tijdelijke handelsvennootschappen zijn toegelaten voor deze opdracht.

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht: Zullen gespeciﬁceerd worden in het bestek
III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwaliﬁcaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast

III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: De economische en ﬁnanciële draagkracht van de kandidaten zal
gecontroleerd worden op basis van ﬁnanciële gegevens (de omzet, balansen en resultatenrekeningen). De bewijsstukken i.v.m.
de economische en ﬁnanciële capaciteit moeten bij uw kandidatuurstelling en UEA gevoegd worden (de verklaring op erewoord
van het UEA volstaat niet).
De kandidaat zal aan de MIVB de laatste 3 neergelegde balansen en resultatenrekeningen van de onderneming (modellen
neergelegd bij de NBB) overmaken of de link naar de website waarop deze documenten gratis kunnen worden gedownload
communiceren.
Voor Belgische bedrijven is dit niet verplicht, aangezien de MIVB de jaarrekeningen kan opvragen afkomstig van de
balanscentrale van de Nationale Bank van België, voor zover deze gepubliceerd werden.
De speciﬁeke jaaromzet: de jaaromzet die werd behaald met het gedeelte waarop de aankondiging van een opdracht
betrekking heeft.
De kandidaat zal een verklaring overmaken betreﬀende zijn omzetcijfer voor de gevraagde leveringen, en dit voor de 3 meest
recente beschikbare boekjaren. (In te vullen in het UEA Deel IV: Selectiecriteria IV punt B).
Eventuele minimumeisen: 2 De MIVB sluit kandidaten uit waarvan de ﬁnanciële gegevens (balansen en resultatenrekeningen) niet
aantonen dat zij over de capaciteit beschikken om een contract zoals beschreven in de punten II.1.4 - II.2.4 - II.3.4 - II.4.4 - II.5.4 II.6.4 of een deel van dit contract (1 lot) uit te voeren.
- De MIVB zal dus elke kandidaat afwijzen waarvan :
o het eigen vermogen is negatief
o de jaarlijkse omzet minder dan EUR 1.000.000 bedraagt in de afgelopen 3 jaar.
o de liquiditeitsratio is kleiner dan of gelijk aan 0,5
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: OPGEPAST: de kandidaat dient de bewijsstukken bij het verzoek tot
deelneming te voegen (de verklaring op erewoord van het UEA volstaat niet).
Eventuele minimumeisen: 2 De volgende documenten moeten verplicht bij het aanvraagformulier worden gevoegd:
1° De bewijskracht van de onderneming moet worden aangetoond aan de hand van referenties die speciﬁek zijn voor elke partij
waarvoor de onderneming een aanvraag indient.
- Een lijst van de belangrijkste leveringen en diensten die vergelijkbaar zijn met elke partij die bestemd is voor grote bedrijven
(minimaal 1000 werkstations) met een vergelijkbare ICT-infrastructuur, met ten minste vermelding van het aantal betrokken
werkstations bij de referentie, het type en de hoeveelheid geleverde producten/diensten, uitgevoerd door het bedrijf
gedurende de laatste 3 jaar op het betreﬀende gebied, aangevuld met een beschrijving van de markt, en met vermelding van
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Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Niet-openbare procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2 5
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan acht jaar:
IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 27/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2
1. Wijze van indienen – e-procurement
Het indienen en ontvangen van oﬀertes en/of aanvragen tot deelneming verloopt volledig en uitsluitend op elektronische
wijze en gebeurt via https://eten.publicprocurement.beMet elektronische indiening wordt indiening bedoeld via de e-tendering
applicatie en niet per e-mail!
De oﬀertes en/of aanvragen tot deelneming dienen digitaal ondertekend te zijn volgens het e-tenderingsysteem.
Voor meer informatie, gelieve te raadplegen: http://www.publicprocurement.be.
Indien u dit dossier toevoegt aan uw favorieten, wordt u via mail op de hoogte gesteld van alle wijzigingen.
2. Door het indienen van een kandidatuur aanvaarden de kandidaten onvoorwaardelijk de inhoud van de aankondiging van
opdracht, van de bijhorende documenten en aanvaarden zij door de bepalingen ervan gebonden te zijn. Indien een kandidaat
in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende post ten laatste x kalenderdagen voor de
uiterste termijn voor ontvangst van de deelnemingsaanvragen, bekend te maken aan de aanbesteder (via de contactpersoon
die vermeld is in artikel I.1 van deze aankondiging van opdracht) met omschrijving van de reden.
3. De gevraagde gegevens dienen in de UEA ingevuld te worden. Enkel bewijsstukken waar in de UEA of de aankondiging om is
verzocht mogen en moeten als bijlage bij de aanvraag tot deelneming worden toegevoegd. Ongevraagd verstrekte informatie
zal niet worden beoordeeld.
4. Een kandidaat mag desgevallend een beroep doen op de capaciteit van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard
van zijn banden met die entiteiten. In dat geval moet hij aan de aanbestedende overheid bewijzen dat hij over de nodige
resources zal beschikken om de opdracht uit te voeren, door voorlegging van het engagement van die entiteiten dat ze voor
deze speciﬁeke opdracht deze resources ter beschikking van de opdrachtnemer zullen stellen. Deze entiteit dient zich in een
afzonderlijk Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor alle door de kandidaat aangegane engagementen garant te
stellen en dient zich ertoe te verbinden om haar volledige medewerking te verlenen en om in het kader van deze opdracht
alle noodzakelijke resources ter beschikking van de MIVB te stellen. Onder diezelfde voorwaarden kan een vereniging van
kandidaten een beroep doen op de capaciteit van deelnemers aan de vereniging en op die van andere entiteiten.

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ FR ] [ NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) ______ Plaatselijke tijd: (uu:mm)
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
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Bulletin des Adjudications

VI.4) Beroepsprocedures

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

VI.4.1) Beroepsinstantie

Postadres: Wetenschapsstraat, 33
Plaats: Brussel

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Oﬃciële benaming: Raad van State
Postcode:

www.publicprocurement.be

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

Rectiﬁcatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectiﬁcatif
Directive 2014/23/UE
Directive 2014/24/UE
Directive 2014/25/UE

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2
Oﬃciële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat, 33
Plaats: Brussel

Postcode:

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures: In overeenstemming met artikel 23 van de wet van 17 juni 2013
betreﬀende de motivering, informatie en rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten worden de verhaalprocedures, op straﬀe van niet-ontvankelijkheid, ingesteld binnen de in §2 tot §4
bedoelde termijnen vanaf de bekendmaking, de kennisgeving of de kennisneming van de rechtshandeling, naargelang het
geval.
De in artikel 14 bedoelde vordering tot vernietiging wordt ingesteld binnen een termijn van zestig dagen.
De in artikel 15 bedoelde vordering tot schorsing wordt ingesteld binnen een termijn van vijftien dagen. Ingeval toepassing van
artikel 18 wordt gemaakt, bedraagt de termijn tien dagen.
De in artikel 16 bedoelde vordering tot schadevergoeding wordt ingesteld binnen een termijn van vijf jaar.
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2
Oﬃciële benaming: Raad van State

Rappel: si la rectiﬁcation ou l'ajout d'informations entraîne une modiﬁcation substantielle des conditions indiquées dans l'avis de marché
original, il sera alors nécessaire de proroger les dates limites initialement prévues ou de lancer une nouvelle procédure.

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice (tel qu'indiqué dans l'avis original)
I.1) Nom et adresses 1
Nom oﬃciel: Grand Hôpital de Charleroi

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0894.384.837_23139

Adresse postale: Rue Margueritte Depasse 6
Ville: Gilly

Code NUTS: BE322

Code postal: 6060

Téléphone: +32 71108875

Courriel: clara.conti@ghdc.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://cloud.3p.eu/Downloads/1/304/K9/2020
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381069

Postadres: Wetenschapsstraat, 33
Plaats: Brussel

Postcode:

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Clara Conti
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

Section VI: Renseignements complémentaires

II.1) Étendue du marché

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 23/09/2020

II.1.1) Intitulé: Copieur couleur et copieur noir et blanc en maintenance all in.
II.1.2) Code CPV principal: 50313200

Descripteur supplémentaire:

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

3/4
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Copieur couleur et copieur noir et blanc en maintenance all in.

Numéro de référence: 2 Grand Hôpital de
Charleroi-GHDC-CC-2020-007 -F02_0

1, 2

Services

II.1.4) Description succincte: L’achat, la livraison, l’installation, la mise en service et la maintenance d’un copieur couleur et d’un
copieur noir et blanc.

VI.6) Référence de l'avis original
Avis original envoyé par 7

eNotices

TED eSender

Autres:

Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2020-523703
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 131-321523
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 09/07/2020

Avec en variante obligatoire: Le leasing, la livraison, l’installation, la mise en service et la maintenance d’un copieur couleur et
d’un copieur noir et blanc.
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Section VII: Modiﬁcations

Bulletin der Aanbestedingen

VII.1) Informations à rectiﬁer ou à ajouter

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Motif de la modiﬁcation 7

VII.1.2) Texte à rectiﬁer dans l'avis original (indiquer les numéros de section et de paragraphe concernés de l'avis original)
1

Aankondiging van een opdracht

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Richtlijn 2014/24/EU

Erratum p. 4, 5,10, 11, 12, 19, 21 du CSC

Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: De Vlaamse Waterweg nv

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0216.173.309_16711

Postadres: Havenstraat 44
Plaats: Hasselt

NUTS-code: BE221

Postcode: 3500

Land: België

Contactpersoon: Joachim Coenen

Telefoon: +32 11298400

E-mail: regio.oost@vlaamsewaterweg.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387476

I.2) Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387476
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=De+Vlaamse+Waterweg-AAK-19-1103-F02
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

I.4) Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
7

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
informations obligatoires non destinées à être publiées
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Afdeling II: Voorwerp

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere: Openbare werken

Gezondheid
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II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: Onderhoudsbaggerwerken Straatsburgdok te Merksem
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45252124
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 De Vlaamse WaterwegAAK-19-1103-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Het project is een aanneming van werken van onderhoudsbaggerwerken om het theoretisch
bodemproﬁel terug in originele staat te herstellen
II.1.5) Geraamde totale waarde 2
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:
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II.2.1) Benaming: 2

Perceel nr.: 2
2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE21 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Straatsburgdok te Merksem
(Antwerpen)
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Het project is een aanneming van werken van onderhoudsbaggerwerken om het theoretisch bodemproﬁel terug in originele
staat te herstellen
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen: 1
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

Standaardformulier 2 - NL

Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

II.2) Beschrijving 1 (1)
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s):
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ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen: De in punt II.2.7) looptijd van de opdracht: uitvoeringstermijn van een dag is louter ﬁctief.
De uitvoeringstermijn van de opdracht bedraagt:
• 90 werkdagen voor het vaste deel;
• 60 werkdagen voor het voorwaardelijke deel.

III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: Art. 68-69 Uitsluitingsgronden
1. Voor opdrachten waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger ligt dan de drempels voor de Europese bekendmaking.
De inschrijver legt een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor als verklaring dat hij zich niet in een
toestand van uitsluiting bevindt zoals bedoeld in art. 67 t.e.m. 69 Wet 2016.
Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de inschrijver op dit UEA (Zie onderstaand art. 73 voor meer informatie over het
UEA).
Art. 73 Uniform Europees aanbestedingsdocument
Ingeval van een opdracht waarvan de geraamde waarde gelijk is aan of hoger is dan de drempels voor de Europese
bekendmaking legt de inschrijver een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor. Het UEA bestaat uit een
eigen verklaring die de aanbestedende overheid als voorlopig bewijs aanvaardt dat op de inschrijver geen uitsluitingsgrond van
toepassing is en dat de inschrijver voldoet aan de kwalitatieve selectiecriteria.
De inschrijver moet tevens:
- een ingevuld UEA voorleggen voor elke deelnemer van een combinatie van ondernemingen die optreedt als inschrijver, en
voor elke onderaannemer of andere entiteit op wiens draagkracht de inschrijver beroep doet;
- in geval de inschrijver een combinatie van ondernemingen is, aanduiden welke deelnemer aan de combinatie zal optreden als
vertegenwoordiger naar de aanbestedende overheid toe, in deel II.B van het UEA.
De aanbestedende overheid kan de inschrijvers tijdens de procedure te allen tijde verzoeken de vereiste ondersteunende
documenten geheel of gedeeltelijk in te dienen wanneer dit noodzakelijk is voor het goede verloop van de procedure.
Art. 73, §4 Administratieve vereenvoudiging
De aanbestedende overheid vraagt voor de Belgische inschrijvers zelf de volgende documenten op:
1) Attest inzake sociale zekerheid;
2) Attest niet-faillissement;
3) Fiscaal attest inzake directe belastingen en btw;
4) Bewijs van erkenning.
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn
gerangschikt in de categorie A (Baggerwerken). De aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 8 behoort.
Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun oﬀerte te voegen.
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn
gerangschikt in de categorie A (Baggerwerken). De aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 8 behoort.
Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun oﬀerte te voegen.
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwaliﬁcaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast
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Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

IV.1) Beschrijving

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2
De uitvoeringstermijn van de opdracht bedraagt:
• 90 werkdagen voor het vaste deel;
• 60 werkdagen voor het voorwaardelijke deel.
De uitvoeringstermijn vangt aan op de dag vermeld in het aanvangsbevel

Innovatiepartnerschap
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem

Oﬃciële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:
IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt

Plaats: Brussel

Land: België
Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Postadres:

Oﬃciële benaming:
Plaats:

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

IV.2) Administratieve inlichtingen

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2

Oﬃciële benaming:

Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)

Postadres:

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 30/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ NL ]

Postcode:

E-mail:

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling (enkel voor mededingingsprocedures met onderhandeling)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder
onderhandelingen te voeren

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
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Plaats:
4

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) 28/04/2021
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 30/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 11:00 Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Assurances - Marché conjoint pour la Commune et le CPAS de
TROOZ

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 66518200

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Rectiﬁcatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectiﬁcatif

Travaux

Numéro de référence: 2 TroozPPP0CG-300/0013/2020-053-F02_0

Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4

Directive 2014/23/UE
Directive 2014/24/UE
Directive 2014/25/UE
Rappel: si la rectiﬁcation ou l'ajout d'informations entraîne une modiﬁcation substantielle des conditions indiquées dans l'avis de marché
original, il sera alors nécessaire de proroger les dates limites initialement prévues ou de lancer une nouvelle procédure.

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice (tel qu'indiqué dans l'avis original)
I.1) Nom et adresses 1
Nom oﬃciel: Commune de Trooz

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue de l'Eglise, 22
Ville: Trooz

Code NUTS: BE332

Formulaire standard 14 - FR

Code postal: 4870

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Amandine VENTO

Téléphone: +32 43519310

Courriel: marches.publics@trooz.be

Fax: +32 43518366

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.trooz.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
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Section VI: Renseignements complémentaires

Section VII: Modiﬁcations

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 23/09/2020

VII.1) Informations à rectiﬁer ou à ajouter
VII.1.1) Motif de la modiﬁcation 7

VI.6) Référence de l'avis original
Avis original envoyé par 7

eNotices

Formulaire standard 14 - FR

TED eSender

Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2020-528845
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 167-404218
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 28/08/2020

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

Autres:

Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2) Texte à rectiﬁer dans l'avis original 1 (indiquer les numéros de section et de paragraphe concernés de l'avis original)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
La partie relative à l'assurance des risques de bris de machines est annulée. Merci de ne pas en tenir compte dans votre oﬀre.

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
7

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
informations obligatoires non destinées à être publiées
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

II.1) Omvang van de aanbesteding

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Benaming: Studieopdracht stelplaats Luchthaven Deurne en stelplaats met
onderhoudscentrum Rumst

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 71000000

Rectiﬁcatie
Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie
Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/25/EU

II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 TECH-PG1130-100422/
PG0578-100423-F05_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Volledige studie en begeleiding van uitvoering der werken voor Stelplaats aan de luchthaven Deurne
(PG1130) met bijhorende ontsluitingsmogelijkheden en Stelplaats met onderhoudscentrum te Rumst (PG0578)

Ter herinnering: als correcties of wijzigingen van een aankondiging een belangrijke wijziging van de mededingingsvoorwaarden tot gevolg
hebben, moeten de oorspronkelijk gestelde termijnen worden verlengd of moet een nieuwe procedure worden uitgeschreven.

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)
I.1) Naam en adressen 1
Oﬃciële benaming: VVM De Lijn Technics

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0242.069.537_22553

Postadres: Motstraat 20
Plaats: Mechelen

NUTS-code: BE212

Postcode: 2800

Land: België

Contactpersoon: Xenia Goessens - Beheer & Innovatie Infrastructuur

Telefoon:

E-mail: xenia.goessens@delijn.be

Fax:
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Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.delijn.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=386944
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7
TED eSender-login: 7 BE001

eNotices

Standaardformulier 14 - NL

TED eSender

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

een ander kanaal:

TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2020-532280
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 185-447719
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging 1 (de afdeling en het desbetreﬀende punt in de oorspronkelijke
aankondiging vermelden)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
De technische bijlagen die staan opgesomd in deel 5 van dit bestek werden heden opgeladen (6 zip-bestanden).

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
7

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
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I.4) Soort aanbestedende dienst

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Regionale of plaatselijke instantie

www.publicprocurement.be

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: Gemeente Asse

Nationaal identiﬁcatienummer: 2 BTW
BE 0207.506.259

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid

Postadres: Gemeenteplein 1
Plaats: Asse

NUTS-code: BE241

Postcode: 1730

Land: België

Contactpersoon: Evert De Proost

Telefoon: +32 24515103

E-mail: evert.deproost@asse.be

Fax: +32 24522410

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.asse.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)

I.2) Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://cloud.3p.eu/
Downloads/1/310/KU/2020
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Oﬃciële benaming: Haviland - Cel Gemeentelijke Bouwwerken

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 115000

Postadres: Brusselsesteenweg 617
Plaats: Zellik

NUTS-code: BE241

Postcode: 1731
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Land: België

Contactpersoon: Bert Van Ongeval

Telefoon: +32 24671118

E-mail: bert.vanongeval@haviland.be

Fax: +32 24664981

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.haviland.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)
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Afdeling II: Voorwerp

II.2.1) Benaming: 2

II.1.1) Benaming: Oproep tot aanvraag tot deelneming - STUDIEOPDRACHT:
UITBREIDEN van de GLS "DE REGENBOOG"
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 71200000
Werken

Referentienummer: 2 10557/115000/ARCH

Leveringen

NUTS-code: 1 [ BE241 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Noorderlaan 6; 1731 Zellik

Diensten

II.1.5) Geraamde totale waarde 2
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)
II.1.6) Inlichtingen over percelen
ja

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
II.2.3) Plaats van uitvoering

CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4

Verdeling in percelen
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II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht
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één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
STUDIEOPDRACHT: UITBREIDEN van de GLS "DE REGENBOOG"
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Visienota

Weging
60

Kostencriterium 1, 20
Naam
Financiële raming

Weging
20

Naam
Prijs

Weging
20

Prijs
- Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
21

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) 01/04/2021 / Einde: (dd/mm/jjjj) 30/08/2024
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: 3 / Maximumaantal: 25
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: * De inschrijver legt het door hem ingevulde Uniform Europees
Aanbestedingsdocument voor, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als
voorlopig bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven documenten of certiﬁcaten
die bevestigen dat de betrokken ondernemer aan alle hierna vermelde voorwaarden voldoet :
1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016;
2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de wet van 17 juni 2016.
toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreﬀende
overheidsopdrachten.
Richtlijnen bij het invullen van het UEA :
- Ga naar de website https://ec.europa.eu/tools/espd/ﬁlter?lang=nl en kies uw taal.
- Op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer'.
- Op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u ‘Een UEA importeren’.
- Upload de UEA-aanvraag, door de aanbestedende overheid opgemaakt.
- Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting'.
- In het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot en met D gebruiken?'
- Geef aan of je voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria.
- Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u ingevulde UEA wordt
weergegeven en kan worden gedownload als XML-bestand of in PDF formaat om vervolgens bij uw oﬀerte te voegen.
* Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de
artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.
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III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwaliﬁcaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast

III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
1. * De ﬁnanciële en economische draagkracht van de inschrijver moet worden aangetoond door de volgende referentie:
Eventuele minimumeisen: 2 1. 1. Een bankverklaring opgesteld in overeenstemming met het model opgenomen in de bijlagen van
de opdrachtdocumenten.
Indien de kandidaat inschrijver om redenen die hij moet verantwoorden, niet in staat is de gevraagde referentie(s) bij
zijn inschrijving te voegen, kan hij zijn economische en ﬁnanciële draagkracht aantonen met andere documenten die de
aanbestedende overheid geschikt acht.M
2. De architect dient onderstaande documenten voor te leggen.
- Attest van de verzekeringsmaatschappij waaruit blijkt dat de architect gedekt is tegen beroepsaansprakelijkheid, met een
minimum van EUR 1.000.000 per schadegeval.
3. Elk studiebureau dient onderstaande documenten voor te leggen.
- Attest van de verzekeringsmaatschappij waaruit blijkt dat het studiebureau gedekt is tegen beroepsaansprakelijkheid, met
een minimum van EUR 1.000.000 per schadegeval.
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
1. De inschrijver dient over de nodige knowhow, eﬃciëntie, ervaring en betrouwbaarheid te beschikken voor de uitvoering van
onderhavige overheidsopdracht.
De technische bekwaamheid van de dienstverlener wordt aangetoond door volgende referenties:
1° door studie- en beroepskwaliﬁcaties van de dienstverlener en/of van het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de
verantwoordelijke(n) voor de uitvoering van diensten;
2° het bewijs van inschrijving op de tabel van de Orde van Architecten van de perso(o)n(en) die belast zal (zullen) worden met
de opdracht;
3° een opgave van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener voornemens is in onderaanneming te geven;
4° een verklaring van de dienstverlener, waarbij hij verklaart dat minstens wekelijks één van de projectverantwoordelijken de
werfvergadering stipt zal bijwonen en bovendien steeds zal aanwezig zijn tijdens cruciale bouwfasen;
5° een lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten die gedurende de afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding
van het bedrag en de datum en van de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De diensten
worden aangetoond door attesten die de bevoegde autoriteit afgeeft of medeondertekent of in het geval van diensten
voor een particulier afnemer, door attesten van de afnemer of, bij ontstentenis, eenvoudigweg door een verklaring van de
dienstverlener;
Eventuele minimumeisen: 2 1. MINIMUMEISEN:
Op bovengenoemde lijst van de voornaamste gelijkaardige diensten worden 3 (drie) referenties aangeduid dewelke een
gelijkaardig bouwprogramma (schoolgebouw) en omvang hebben. Met deze referenties zal de dienstverlener (via de
nodige documenten en info, raming, bouwprogramma, …) tevens zijn ervaring en expertise aantonen in het opmaken van
uitvoeringsdossiers en overheidsopdrachten. De 3 referenties moeten minimaal in uitvoering zijn of afgewerkt zijn.
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2
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Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

IV.1) Beschrijving

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:
IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling (enkel voor mededingingsprocedures met onderhandeling)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder
onderhandelingen te voeren
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 27/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 10:00
IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ NL ]
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Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2
De kandidaturen en oﬀertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://
eten.publicprocurement.be/.

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Raad Van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL) http://www.raadvanstate.be/?page=e-procedure&lang=nl

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2
Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2
Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: 6(vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) ______ Plaatselijke tijd: (uu:mm)
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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Bulletin des Adjudications

II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District
autoroutier Centre-Luxembourg

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 90620000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: SOFICO

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0316.381.138_603182

Adresse postale: Rue Canal de l’Ourthe, 9 boîte 3
Code NUTS: BE332

Formulaire standard 3 - FR

Section II: Objet

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

Ville: ANGLEUR

2 / 13
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Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: Dans le cadre du présent marché, le pouvoir adjudicateur entend lutter contre le dumping social et
la fraude sociale.
Le présent marché est un marché de services sujet à commandes.
Ce marché a pour objet l'exécution des services relatifs à l'épandage des fondants chimiques et au déneigement sur les
routes et autoroutes gérées par la Région wallonne (SPW MI, Direction des Routes du Luxembourg – district de Neufchâteau
autoroutes) ainsi que des opérations de mise en ordre des dépôts et/ou des stocks de sel de l'Administration, des prestations de
camion, de matériel spéciﬁque et de main-d'œuvre et de location sans chauﬀeur.
Le présent marché fait partie de l’ensemble des activités organisées et menées par l’Administration pendant une saison
hivernale en vue d’assurer la viabilité hivernale de son réseau routier et autoroutier plus connu sous l’appellation service
hivernal.
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

Code postal: 4031

Numéro de référence: 2 SPW-MI08.2SOFICO-20-0936-F03_0

oui

non

Pays: Belgique

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) 10

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 42316700

Courriel: contact@soﬁco.org

Fax:

Valeur: [ 556020.00 ] (Indiquer la valeur totale du marché. Pour fournir des informations sur les diﬀérents marchés, compléter la section V)
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour leur durée totale)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://soﬁco.org/fr
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387525

I.2) Procédure conjointe
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant diﬀérents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/oﬃce national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/oﬃce régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation
Autre: SOFICO (Société Wallonne de Financement
Complémentaire des Infrastructures)

Aﬀaires économiques et ﬁnancières
Santé

II.2) Description 1 (1)
II.2.1) Intitulé: 2 Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District Lot nº: 2 1
autoroutier Centre-Luxembourg
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 90620000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE344 ]
Lieu principal d'exécution: Les routes et autoroutes gérées par le district autoroutier Centre-Luxembourg. Pour connaître le détail
des tronçons empruntés, veuillez vous référer aux pages 77 à 80 du cahier spécial des charges.
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
1 circuit d'épandage préventif (départ/retour régie ou dépôt) d'une longueur totale de 133,400 km, 1 circuit d'épandage curatif
et/ou de déneigement 1a d'une longueur totale de 55,800 km et 1 circuit d'épandage curatif et/ou de déneigement 1b d'une
longueur totale de 89,600 km avec une durée indicative de respectivement 2h05, 1h25 et 2h10 pour chaque circuit.
Le matériel suivant doit être fourni par l'entrepreneur :
- 1 UMED avec lame de type B Largeur de lame 3,00 m < l < 3,20 m
Hauteur de lame H > 0,90 m
- 1 UMED avec lame de type D
- 3 UMD avec lames de type C
II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix 21

- Pondération:

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Les prestations sont prévues durant la période hivernale soit entre le 15 octobre
de chaque année et le 15 avril de l'année suivante ; ces dates peuvent être modiﬁées par le pouvoir adjudicateur si les
circonstances climatiques l'exigent. Le marché porte sur quatre périodes hivernales successives, soit pour les périodes
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024.
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II.2) Description 1 (3)

II.2.1) Intitulé: 2 Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District Lot nº: 2 2
autoroutier Centre-Luxembourg

II.2.1) Intitulé: 2 Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District Lot nº: 2 3
autoroutier Centre-Luxembourg

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 90620000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 90620000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE344 ]
Lieu principal d'exécution: Les routes et autoroutes gérées par le district autoroutier Centre-Luxembourg. Pour connaître le détail
des tronçons empruntés, veuillez vous référer aux pages 89 à 93 du cahier spécial des charges.

Code NUTS: 1 [ BE344 ]
Lieu principal d'exécution: Les routes et autoroutes gérées par le district autoroutier Centre-Luxembourg. Pour connaître le détail
des tronçons empruntés, veuillez vous référer aux pages 102 à 108 du cahier spécial des charges.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
1 circuit d'épandage préventif (départ/retour régie ou dépôt) d'une longueur totale de 113,400 km, 1 circuit d'épandage curatif
et/ou de déneigement 2a d'une longueur totale de 57,900 km et 1 circuit d'épandage curatif et/ou de déneigement 2b d'une
longueur totale de 70,400 km avec une durée indicative de respectivement 2h00, 1h25 et 1h35 pour chaque circuit.
Le matériel suivant doit être fourni par l'entrepreneur :
- 1 UMED avec lame de type B Largeur de lame 3,00 m < l < 3,20 m
Hauteur de lame H > 0,90 m
- 1 UMED avec lame de type C
- 3 UMD avec lames de type C
- 2 Engins de déblocage (*)
(*) = L'engin de déblocage doit être équipé d’une épandeuse pour fondant solide, d'une capacité minimum de 4m3 capable
d’épandre également à l’arrêt ou en marche arrière et pourvu de tout le matériel nécessaire à la traction (chaînes, crochets,
etc…).
Le système de remorquage doit tenir compte de la présence de l’épandeuse, particulièrement de la toupie à l’arrière du camion,
l’épandage devant pouvoir être eﬀectué tout en tractant les véhicules qui seraient bloqués.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
1 circuit d'épandage préventif (départ/retour régie ou dépôt) d'une longueur totale de 150,700 km, 1 circuit d'épandage curatif
et/ou de déneigement 3a d'une longueur totale de 96,900 km et 1 circuit d'épandage curatif et/ou de déneigement 3b d'une
longueur totale de 93,200 km avec une durée indicative de respectivement 2h40, 2h20 et 2h00 pour chaque circuit.
Le matériel suivant doit être fourni par l'entrepreneur :
- 1 UMED avec lame de type B Largeur de lame 3,00 m < l < 3,20 m
Hauteur de lame H > 0,90 m
- 1 UMED avec lame de type D
- 4 UMD avec lames de type C
- 2 Engins de déblocage (*)
(*) = L'engin de déblocage doit être équipé d’une épandeuse pour fondant solide, d'une capacité minimum de 4m3 capable
d’épandre également à l’arrêt ou en marche arrière et pourvu de tout le matériel nécessaire à la traction (chaînes, crochets,
etc..).
Le système de remorquage doit tenir compte de la présence de l’épandeuse, particulièrement de la toupie à l’arrière du camion,
l’épandage devant pouvoir être
eﬀectué tout en tractant les véhicules qui seraient bloqués.

II.2.5) Critères d’attribution:

II.2.5) Critères d’attribution:

Critère de qualité 1, 2, 20

Critère de qualité 1, 2, 20

Coût 1, 20
Prix

21

Coût 1, 20

- Pondération:

Prix 21

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:

- Pondération:

II.2.11) Information sur les options

Options
oui
non
Description des options:
oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Les prestations sont prévues durant la période hivernale soit entre le 15 octobre
de chaque année et le 15 avril de l'année suivante ; ces dates peuvent être modiﬁées par le pouvoir adjudicateur si les
circonstances climatiques l'exigent. Le marché porte sur quatre périodes hivernales successives, soit pour les périodes
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024.

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Les prestations sont prévues durant la période hivernale soit entre le 15 octobre
de chaque année et le 15 avril de l'année suivante ; ces dates peuvent être modiﬁées par le pouvoir adjudicateur si les
circonstances climatiques l'exigent. Le marché porte sur quatre périodes hivernales successives, soit pour les périodes
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024.
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II.2) Description 1 (5)

II.2.1) Intitulé: 2 Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District Lot nº: 2 4
autoroutier Centre-Luxembourg

II.2.1) Intitulé: 2 Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le District Lot nº: 2 5
autoroutier Centre-Luxembourg

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 90620000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 90620000 Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.2.3) Lieu d'exécution

II.2.3) Lieu d'exécution

Code NUTS: 1 [ BE344 ]
Lieu principal d'exécution: Les routes et autoroutes gérées par le district autoroutier Centre-Luxembourg. Pour connaître le détail
des tronçons empruntés, veuillez vous référer aux pages 117 à 123 du cahier spécial des charges.

Code NUTS: 1 [ BE344 ]
Lieu principal d'exécution: Les routes et autoroutes gérées par le district autoroutier Centre-Luxembourg. Pour connaître le détail
des tronçons empruntés, veuillez vous référer aux pages 132 à 140 du cahier spécial des charges.

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
1 circuit d'épandage préventif (départ/retour régie ou dépôt) d'une longueur totale de 126,500 km, 1 circuit d'épandage curatif
et/ou de déneigement 4a d'une longueur totale de 76,700 km et 1 circuit d'épandage curatif et/ou de déneigement 4b d'une
longueur totale de 89,700 km avec une durée indicative de respectivement 2h05, 2h00 et 2h15 pour chaque circuit.
Le matériel suivant doit être fourni par l'entrepreneur :
- 1 UMED avec lame de type B Largeur de lame 3,00 m < l < 3,20 m
Hauteur de lame H > 0,90 m
- 1 UMED avec lame de type D
- 3 UMD avec lames de type C

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
1 circuit d'épandage préventif (départ/retour régie ou dépôt) d'une longueur totale de 124,000 km, 1 circuit d'épandage curatif
et/ou de déneigement 5a d'une longueur totale de 82,700 km et 1 circuit d'épandage curatif et/ou de déneigement 5b d'une
longueur totale de 107,300 km avec une durée indicative de respectivement 2h30, 2h10 et 2h40 pour chaque circuit.
Le matériel suivant doit être fourni par l'entrepreneur :
- 1 UMED avec lame de type B Largeur de lame 3,00 m < l < 3,20 m
Hauteur de lame H > 0,90 m
- 1 UMED avec lame de type D
- 3 UMD avec lames de type C
- 1 Engin de déblocage (*)
(*) = L'engin de déblocage doit être équipé d’une épandeuse pour fondant solide, d'une capacité minimum de 4m3 capable
d’épandre également à l’arrêt ou en marche arrière et pourvu de tout le matériel nécessaire à la traction (chaînes, crochets,
etc.).
Le système de remorquage doit tenir compte de la présence de l’épandeuse,
particulièrement de la toupie à l’arrière du camion, l’épandage devant pouvoir être eﬀectué tout en tractant les véhicules qui
seraient bloqués.

II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix 21

- Pondération:

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:

II.2.5) Critères d’attribution:
Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Les prestations sont prévues durant la période hivernale soit entre le 15 octobre
de chaque année et le 15 avril de l'année suivante ; ces dates peuvent être modiﬁées par le pouvoir adjudicateur si les
circonstances climatiques l'exigent. Le marché porte sur quatre périodes hivernales successives, soit pour les périodes
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024.

Prix 21

- Pondération:

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires: Les prestations sont prévues durant la période hivernale soit entre le 15 octobre
de chaque année et le 15 avril de l'année suivante ; ces dates peuvent être modiﬁées par le pouvoir adjudicateur si les
circonstances climatiques l'exigent. Le marché porte sur quatre périodes hivernales successives, soit pour les périodes
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024.
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Section V: Attribution du marché 1

IV.1) Description

Marché nº: SOFICO-20-0936 Lot nº: 2 1 Intitulé: Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le
District autoroutier Centre-Luxembourg

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal oﬃciel de l’Union européenne (dans
les cas énumérés ci-dessous) (compléter l'annexe D1)
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Un système d'acquisition dynamique a été mis en place
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif

Un marché/lot est attribué

oui

Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune oﬀre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document)

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 08/09/2020
V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 3 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques:

oui

non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1
Nom oﬃciel: ATE SPRL

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue des Jardinets, 41

IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2

Ville: LEGLISE

Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 067-159687
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5

Courriel: bdeome.ate@ieck.be

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
L'avis concerne l'abandon du système d'acquisition dynamique qui fait l'objet de l'avis de marché ci-dessus

Le titulaire est une PME:

IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Code NUTS: BE344

Code postal: 6860

Pays: Belgique
Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:
oui

non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
Valeur totale du marché/du lot: [ 108310.00 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: SOFICO-20-0936 Lot nº: 2 2 Intitulé: Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le
District autoroutier Centre-Luxembourg

Marché nº: SOFICO-20-0936 Lot nº: 2 3 Intitulé: Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le
District autoroutier Centre-Luxembourg

Un marché/lot est attribué

Un marché/lot est attribué

oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution

oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune oﬀre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune oﬀre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document)

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document)

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 08/09/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 08/09/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 3 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 2 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques:

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques:

oui

non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1
Nom oﬃciel: TRANSELEC SPRL

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue de Laneuville, 11
Ville: VAUX-SUR-SURE

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Chaussée d'Assenois, 20
Ville: HAMIPRE

Courriel: transelec@icloud.com

Téléphone:

Courriel: info@ttltransports.be

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Code NUTS: BE342

oui

non

Nom oﬃciel: T.T.L. SPRL

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME:

oui

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Code postal: 6640

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE344

Code postal: 6840

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur totale du marché/du lot: [ 126300.00 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

Valeur totale du marché/du lot: [ 139190.00 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section V: Attribution du marché 1

Section V: Attribution du marché 1

Marché nº: SOFICO-20-0936 Lot nº: 2 4 Intitulé: Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le
District autoroutier Centre-Luxembourg

Marché nº: SOFICO-20-0936 Lot nº: 2 5 Intitulé: Prestations de service hivernal sur les routes gérées par le
District autoroutier Centre-Luxembourg

Un marché/lot est attribué

Un marché/lot est attribué

oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution

oui

non

V.1) Informations relatives à une non-attribution

Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune oﬀre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune oﬀre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document)

Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document)

V.2) Attribution du marché

V.2) Attribution du marché

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 03/09/2020

V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 20/08/2020

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 1 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 1 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ ]

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques:

Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques:

oui

non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1
Nom oﬃciel: BEFF Michel

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue de Virton, 32
Ville: JAMOIGNE

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue du Vivier, 58
Ville: HABAY

Courriel: beﬀ.michel@gmail.com

Téléphone:

Courriel: carinelebon@hotmail.be

Adresse internet: (URL)

Fax:

Adresse internet: (URL)

Code NUTS: BE345

oui

non

Nom oﬃciel: LEBON TRANS SA

Pays: Belgique

Le titulaire est une PME:

oui

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1

Code postal: 6810

non

Le titulaire est une PME:

Code NUTS: BE345

Code postal: 6820

Pays: Belgique
Téléphone:
Fax:

oui

non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

Valeur totale du marché/du lot: [ 80015.00 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

Valeur totale du marché/du lot: [ 102205.00 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)

V.2.5) Information sur la sous-traitance

V.2.5) Information sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:

Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section VI: Renseignements complémentaires

Bulletin der Aanbestedingen

VI.3) Informations complémentaires 2

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel
+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

VI.4) Procédures de recours

Rectiﬁcatie

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/25/EU

Adresse postale: Rue de la Science 33
Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel: info@raadvst-consetat.be

Téléphone:

Adresse internet: (URL) http://www.raadvst-consetat.be

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

Nom oﬃciel: Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles

I.1) Naam en adressen 1

Adresse postale: Rue Lucien Namèche, 54
Ville: Namur

Code postal: 5000

Ter herinnering: als correcties of wijzigingen van een aankondiging een belangrijke wijziging van de mededingingsvoorwaarden tot gevolg
hebben, moeten de oorspronkelijk gestelde termijnen worden verlengd of moet een nieuwe procedure worden uitgeschreven.

Pays: Belgique

Courriel: courrier@le-mediateur.be

Téléphone:

Adresse internet: (URL) www.le-mediateur.be

Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: - Demande de suspension en extrême urgence : requête introduite le
plus rapidement possible ; le délai pour le recours en suspension est de 15 jours à dater de la publication, de la communication
ou de la prise de connaissance de l’acte selon le canal par lequel le réclamant a été informé de la décision (avis d’attribution,
lettre d’information ou aucun des deux => date de prise de connaissance)
- Demande d’annulation : 60 jours à partir de la connaissance de la décision.
NB : le président du tribunal de première instance de l’arrondissement judiciaire concerné peut également statuer au provisoire
(article 584 du Code judiciaire). Ce tribunal est seul compétent pour les contestations au fond portant sur un droit civil (ex :
octroi de dommages-intérêts…). Le président doit être saisi le plus rapidement possible et le tribunal, dans un délai de 5 ans
(article 2262 bis du Code civil).

Oﬃciële benaming: De Vlaamse Waterweg nv

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0216.173.309_16711

Postadres: Havenstraat 44
Plaats: Hasselt

NUTS-code: BE221

Postcode: 3500

Telefoon: +32 32246701

E-mail: piet.thys@vlaamsewaterweg.be

Fax: +32 32246725

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.vlaamsewaterweg.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=386290

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2
Nom oﬃciel: SOFICO
Adresse postale: Rue Canal de l’Ourthe, 9 boîte 3
Ville: ANGLEUR

Code postal: 4031

Pays: Belgique

Courriel: contact@soﬁco.org

Téléphone: +32 42316700

Adresse internet: (URL) https://soﬁco.org/fr

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 23/09/2020

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
7
20
21

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
informations obligatoires non destinées à être publiées
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise

Land: België

Contactpersoon: Piet Thys
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

II.1) Omvang van de aanbesteding

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

II.1.1) Benaming: Onderzoek naar de gevolgen van het Sigmaplan,
baggeractiviteiten en havenuitbreiding in de Zeeschelde op het milieu (OMES)
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 73110000
II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie:

Leveringen

Referentienummer: 2 De Vlaamse WaterwegARC-20-0033-F02_0

1, 2

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Onderzoek naar de gevolgen van menselijke ingrepen in de
Zeeschelde op het milieu. Meer speciﬁek worden de eﬀecten van het Sigmaplan, baggeractiviteiten
en havenuitbreiding in de Zeeschelde gevolgd, in overeenstemming met het goedgekeurde
MONEOS-programma.

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7
TED eSender-login: 7 BE001

eNotices

TED eSender

een ander kanaal:

TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2020-531013
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 179-432435
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 15/09/2020
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Entretien et dépannage des installations de caméras en circuit fermé (CCTV), de l’interphonie et de la sonorisation des ouvrages
d’art hydrauliques des voies navigables de Wallonie

Afdeling VII: Wijzigingen

Bulletin des Adjudications

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

B-1000 Bruxelles

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging (de afdeling en het desbetreﬀende punt in de oorspronkelijke
aankondiging vermelden)
1

VII.2) Overige nadere inlichtingen:

Avis de marché
Directive 2014/24/UE

2

Er werden wijzigingen aangebracht aan de meetstaat. Alle informatie hieromtrent vindt u terug in het zip-bestand "ARC-20-0033
TWB 2".

Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: RW-SPW-MI- O8.03.05 Direction d'Appui à la Maintenance et à l'Exploitation
des Voies hydrauliques

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0316.381.138_603156

Adresse postale: Rue Del'Grète 22
Ville: Daussoulx

Code NUTS: BE352

Code postal: 5020

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Karine Gressens

Téléphone: +32 81237625

Courriel: karine.gressens@spw.wallonie.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.wallonie.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387559
Nom oﬃciel: SOFICO

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue Canal de l'Ourthe 9
Ville: Angleur

Code NUTS: BE332

Code postal: 4031

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: contact@soﬁco.org

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://soﬁco.org/fr
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) http://soﬁco.org/fr

I.2) Procédure conjointe
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant diﬀérents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387559
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)
Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=SPW-MI03.5-20-0015-F02
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)
Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
7

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
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Section II: Objet

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/oﬃce national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale
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d’art hydrauliques des voies navigables de Wallonie

Agence/oﬃce régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:

I.5) Activité principale

II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé: Entretien et dépannage des installations de caméras en
circuit fermé (CCTV), de l’interphonie et de la sonorisation des ouvrages d’art
hydrauliques des voies navigables de Wallonie
II.1.2) Code CPV principal: 50000000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 SPW-MI03.5-20-0015F02_0

Services

Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

II.1.4) Description succincte: La présente entreprise est un marché de services ayant pour objet les prestations et les
fournitures pour le maintien en parfait état de fonctionnement des installations de caméras en circuit fermé (CCTV),
d’interphonie et de sonorisation installées aux ouvrages d’art hydrauliques (barrages-écluses) des voies navigables wallonnes.

Environnement

Éducation

II.1.5) Valeur totale estimée 2

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)

Santé

II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots:

un seul lot

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire:
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

II.2) Description 1 (1)
II.2.1) Intitulé: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s):
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III.1) Conditions de participation

Lot nº: 2

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions:

2

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution: Ouvrages d'art hydrauliques des voies navigables wallonnes

III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
La présente entreprise est un marché de services ayant pour objet les prestations et les fournitures pour le maintien en parfait
état de fonctionnement des installations de caméras en circuit fermé (CCTV), d’interphonie et de sonorisation installées aux
ouvrages d’art hydrauliques (barrages-écluses) des voies navigables wallonnes, et comprend notamment :
• les fournitures et les prestations nécessaires à l'entretien préventif des installations ;
• les fournitures et les prestations nécessaires pour le dépannage des installations ;
• les fournitures et les prestations pour l'adaptation, le renouvellement ou l'extension des installations.
Le présent marché est conclu pour une durée de 1 an.
Le pouvoir adjudicateur a la faculté de reconduire de manière expresse et à trois reprises maximum le présent marché avec
l’adjudicataire par le biais d’une procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 42 §1er, 2° de la loi du
17 juin 2016 aux mêmes conditions que le projet de base. La possibilité de recourir à cette procédure est limitée à une période
de 3 ans après la conclusion du marché initial.

Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2

Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation

II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous

III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2

Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualiﬁcations professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:

oui

non

II.2.14) Informations complémentaires:
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Section IV: Procédure

Section VI: Renseignements complémentaires

IV.1) Description

VI.1) Renouvellement

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Dialogue compétitif

Il s'agit d'un marché renouvelable
oui
non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 2

VI.2) Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée
La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) Informations complémentaires 2

Partenariat d'innovation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs
Dans le cas d'accords-cadres, justiﬁcation d'une durée dépassant quatre ans:
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'oﬀres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives aﬁn de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des oﬀres à négocier
IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des oﬀres initiales sans mener de négociations
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera eﬀectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un proﬁl d’acheteur)
IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 29/10/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours
Nom oﬃciel: Conseil d'Etat
Adresse postale: Rue de la Science 33
Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Courriel: info@raadvst-consetat.be

Téléphone:

Adresse internet: (URL) http://www.raadvst-consetat.be

Fax:

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2
Nom oﬃciel: Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Adresse postale: Rue Lucien Namèche, 54
Ville: Namur

Code postal: 5000

Pays: Belgique

Courriel: courrier@le-mediateur.be

Téléphone:

Adresse internet: (URL) www.le-mediateur.be

Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Demande de suspension et/ou de mesures provisoires : requête
introduite au Conseil d’Etat dans les 15 jours à compter du lendemain du jour de l’envoi de la notiﬁcation de la décision ou de
la prise de connaissance de l’acte selon le cas. Cette demande peut être introduite par un acte distinct ou en même temps que
le recours en annulation, par un seul et même acte appelé requête unique. Si l’extrême urgence est invoquée, la demande doit
contenir des mentions spéciﬁques décrites sur le site internet du Conseil d’Etat.
Requête en annulation : requête introduite au Conseil d’Etat dans les 60 jours à compter du lendemain du jour de l’envoi de la
notiﬁcation de la décision.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2

IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)

Nom oﬃciel: RW-SPW-O8.03.05- Direction d'Appui à la Maintenance et à l'Exploitation des Voies hydrauliques

IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ FR ]

Ville: Daussoulx

IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son oﬀre
L'oﬀre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: 6(à compter de la date limite de réception des oﬀres)

Courriel: karine.gressens@spw.wallonie.be

Téléphone: +32 81237625

Adresse internet: (URL) www.wallonie.be

Fax:

IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 29/10/2020 Heure locale: (hh:mm) 11:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Adresse postale: Rue Del'Grète 22
Code postal: 5020

Pays: Belgique

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 23/09/2020

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
20

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise
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I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/oﬃce national(e) ou fédéral(e)

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Autorité régionale ou locale

www.publicprocurement.be

Avis de marché

Agence/oﬃce régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Logement et équipements collectifs

Défense

Protection sociale

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Section I: Pouvoir adjudicateur

Environnement

Éducation

I.1) Nom et adresses (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Santé

Directive 2014/24/UE

1

Nom oﬃciel: RW-SPW-MI- O8.03.05 Direction d'Appui à la Maintenance et à l'Exploitation
des Voies hydrauliques

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0316.381.138_603156

Adresse postale: Rue Del'Grète 22
Ville: Daussoulx

Code NUTS: BE352

Code postal: 5020

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Karine Gressens

Téléphone: +32 81237625

Courriel: karine.gressens@spw.wallonie.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.wallonie.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387566
Nom oﬃciel: SOFICO

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue Canal de l'Ourthe 9
Ville: Angleur

Code NUTS: BE332

Code postal: 4031

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: contact@soﬁco.org

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://soﬁco.org/fr
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) http://soﬁco.org/fr

I.2) Procédure conjointe
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant diﬀérents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387566
L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: (URL)
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues
le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
autre adresse: (indiquer l’autre adresse)
Les oﬀres ou les demandes de participation doivent être envoyées
par voie électronique via: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=SPW-MI03.5-20-1735-F02
au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
à l'adresse suivante: (indiquer l’autre adresse)
La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct
non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: (URL)
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II.2) Description 1 (1)

II.1) Étendue du marché

II.2.1) Intitulé: 2

II.1.1) Intitulé: Entretien et dépannage des équipements oléohydrauliques des
ouvrages d’art hydrauliques des voies navigables wallonnes, de l’Ourthe et des
barrages réservoirs
II.1.2) Code CPV principal: 50000000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 SPW-MI03.5-20-1735F02_0

II.1.5) Valeur totale estimée 2
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale de l’accordcadre ou du système d'acquisition dynamique)
II.1.6) Information sur les lots
oui

non

Il est possible de soumettre des oﬀres pour

tous les lots

nombre maximal de lots:

II.2.3) Lieu d'exécution
Code NUTS: 1 [ BE3 ]
Lieu principal d'exécution: Ouvrages d'art hydrauliques des voies navigables wallonnes

Services

II.1.4) Description succincte: La présente entreprise est un marché de services ayant pour objet les prestations et les
fournitures pour le maintien en parfait état de fonctionnement des installations oléohydrauliques installées aux ouvrages d’art
hydrauliques (barrages-écluses) des voies navigables wallonnes, de l’Ourthe et du barrage de l’Eau d’Heure.

Ce marché est divisé en lots

Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2

un seul lot

Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire:
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants:

II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
La présente entreprise est un marché de services ayant pour objet les prestations et les fournitures pour le maintien en parfait
état de fonctionnement des installations oléohydrauliques installées aux ouvrages d’art hydrauliques (barrages-écluses) des
voies navigables wallonnes, de l’Ourthe et du barrage de l’Eau d’Heure, et comprend notamment :
• Les fournitures et prestations nécessaires à l'entretien préventif des installations ;
• Les fournitures et prestations nécessaires pour le dépannage des installations ;
• L’analyse de l’huile des installations ;
• Les prestations et la mise à disposition de matériel pour assister le personnel de l’administration lors d‘opérations d’entretien
extraordinaire.
Le présent marché est conclu pour une durée de 1 an.
Le pouvoir adjudicateur a la faculté de reconduire de manière expresse et à trois reprises maximum le présent marché avec
l’adjudicataire par le biais d’une procédure négociée sans publication préalable conformément à l’article 42 §1er, 2° de la loi du
17 juin 2016 aux mêmes conditions que le projet de base. La possibilité de recourir à cette procédure est limitée à une période
de 3 ans après la conclusion du marché initial.
II.2.5) Critères d’attribution:
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité 1, 2, 20
Coût 1, 20
Prix 21 - Pondération:
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12 ou Durée en jours:
ou Début: (jj/mm/aaaa) ______ / Fin: (jj/mm/aaaa) ______
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction
oui
non
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:
II.2.9) Informations sur les limites concernant le nombre de candidats invités à participer (sauf dans les procédures ouvertes)
Nombre de candidats envisagé:
ou Nombre minimal envisagé: / Nombre maximal: 2
Critères objectifs de limitation du nombre de candidats:
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération

oui

non

II.2.11) Information sur les options
Options
oui
non
Description des options:
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
Les oﬀres doivent être présentées sous la forme de catalogues électroniques ou inclure un catalogue électronique
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, ﬁnancier et technique

Section IV: Procédure

III.1) Conditions de participation

IV.1) Description

III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou
de la profession
Liste et description succincte des conditions:
III.1.2) Capacité économique et ﬁnancière
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.3) Capacité technique et professionnelle
Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation
Liste et description succincte des critères de sélection:
Niveau(x) spéciﬁque(s) minimal/minimaux exigé(s): 2
III.1.5) Informations sur les marchés réservés 2
Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle
de personnes handicapées ou défavorisées
Le marché sera exécuté uniquement dans le cadre de programmes d’emplois protégés

III.2) Conditions liées au marché 2
III.2.1) Information relative à la profession (seulement pour les marchés de services)
La prestation est réservée à une profession déterminée
Références des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables:
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
Obligation d'indiquer les noms et qualiﬁcations professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Accord-cadre avec un seul opérateur
Accord-cadre avec plusieurs opérateurs
Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 2
Le marché implique la mise en place d'un système d'acquisition dynamique
Le système d'acquisition dynamique pourra être utilisé par d'autres acheteurs
Dans le cas d'accords-cadres, justiﬁcation d'une durée dépassant quatre ans:
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'oﬀres durant la négociation ou le dialogue
Recours à une procédure se déroulant en phases successives aﬁn de réduire progressivement le nombre des solutions à discuter ou
des oﬀres à négocier
IV.1.5) Informations sur la négociation (uniquement pour les procédures concurrentielles avec négociation)
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le marché sur la base des oﬀres initiales sans mener de négociations
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique sera eﬀectuée
Renseignements complémentaires sur l’enchère électronique:
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S:
(Un des suivants: Avis de préinformation; Avis sur un proﬁl d’acheteur)
IV.2.2) Date limite de réception des oﬀres ou des demandes de participation
Date: (jj/mm/aaaa) 29/10/2020 Heure locale: (hh:mm) 14:00
IV.2.3) Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés 4
Date: (jj/mm/aaaa) ______(dans le cas d'un concours restreint)
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'oﬀre ou la demande de participation: 1
[ FR ]
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son oﬀre
L'oﬀre doit être valable jusqu'au: (jj/mm/aaaa) ______
ou Durée en mois: 6(à compter de la date limite de réception des oﬀres)
IV.2.7) Modalités d’ouverture des oﬀres
Date: (jj/mm/aaaa) 29/10/2020 Heure locale: (hh:mm) 14:00 Lieu:
Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
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Section VI: Renseignements complémentaires

Bulletin der Aanbestedingen

VI.1) Renouvellement

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel
+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Il s'agit d'un marché renouvelable
oui
non
Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: 2

www.publicprocurement.be

VI.2) Informations sur les échanges électroniques
La commande en ligne sera utilisée

Aankondiging van een opdracht

La facturation en ligne sera acceptée

Richtlijn 2014/24/EU

Le paiement en ligne sera utilisé

VI.3) Informations complémentaires 2

Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: Agentschap Sport Vlaanderen

VI.4) Procédures de recours

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0248.142.826_16792

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Postadres: Arenberggebouw - Arenbergstraat 5

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

Plaats: Brussel

Adresse postale: Rue de la Science 33

Contactpersoon: Tom Coeckelberghs

Telefoon:

Pays: Belgique

E-mail: tom.coeckelberghs@sport.vlaanderen

Fax:

Courriel: info@raadvst-consetat.be

Téléphone:

Adresse internet: (URL) http://www.raadvst-consetat.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.sport.vlaanderen
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387538

Ville: Bruxelles

Code postal: 1040

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2
Nom oﬃciel: Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Code postal: 5000

Pays: Belgique

Courriel: courrier@le-mediateur.be

Téléphone:

Adresse internet: (URL) www.le-mediateur.be

Fax:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Demande de suspension et/ou de mesures provisoires : requête
introduite au Conseil d’Etat dans les 15 jours à compter du lendemain du jour de l’envoi de la notiﬁcation de la décision ou de
la prise de connaissance de l’acte selon le cas. Cette demande peut être introduite par un acte distinct ou en même temps que
le recours en annulation, par un seul et même acte appelé requête unique. Si l’extrême urgence est invoquée, la demande doit
contenir des mentions spéciﬁques décrites sur le site internet du Conseil d’Etat.
Requête en annulation : requête introduite au Conseil d’Etat dans les 60 jours à compter du lendemain du jour de l’envoi de la
notiﬁcation de la décision.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2
Nom oﬃciel: RW-SPW-O8.03.05- Direction d'Appui à la Maintenance et à l'Exploitation des Voies hydrauliques
Adresse postale: Rue Del'Grète 22
Ville: Daussoulx

Code postal: 5020

Postcode: 1000

Pays: Belgique

Courriel: karine.gressens@spw.wallonie.be

Téléphone: +32 81237625

Adresse internet: (URL) www.wallonie.be

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 23/09/2020

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387538
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=Sport+Vlaanderen-2020%2FTS%2F02-F02
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

I.4) Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
20
21

Land: België

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Adresse postale: Rue Lucien Namèche, 54
Ville: Namur

NUTS-code: BE100

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise
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Afdeling II: Voorwerp

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere: Sport

Gezondheid
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II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: Raamovereenkomst voor de aanstelling van drie externe
Referentienummer: 2 Sport Vlaanderen-2020/
domeinexperts topsport, speciﬁek voor de ondersteuning van ‘carrièrebegeleiding TS/02-F02_0
topsport en studie’, ‘technologie en innovatie binnen topsport en wetenschap’ &
‘vorming topsport’
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 92000000
II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Een topsporter wil zijn sportdromen kunnen verwezenlijken. De Vlaamse regering heeft daarom
het beheer van het topsportbeleid in Vlaanderen toevertrouwd aan Sport Vlaanderen: het principe van één Vlaams loket
voor topsport, zoals in het regeerakkoord bepaald, maakt het voor de topsporter eenvoudiger en vooral eﬃciënter om al zijn
ontplooiingskansen optimaal te benutten en zijn ambities waar te maken.
Het Vlaamse topsportbeleid wordt gecoördineerd vanuit de afdeling Topsport gecentraliseerd in de hoofdzetel te Brussel.
De afdeling bestaat uit een afdelingshoofd en een 10-tal medewerkers, ieder met zijn eigen specialisatie. Om de afdeling te
ondersteunen is de afdeling Topsport op zoek naar drie domeinexperten.
Deze opdracht wordt uitgeschreven in drie percelen. We zijn op zoek naar een speciﬁeke ‘domeinexpert carrièrebegeleiding
topsport en studie’, een ‘domeinexpert technologie en innovatie binnen topsport en wetenschap‘ en een ‘domeinexpert vorming
topsport’.
II.1.5) Geraamde totale waarde 2
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:
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II.2) Beschrijving 1 (1)

II.2) Beschrijving 1 (2)

II.2.1) Benaming: 2 Domeinexpert carrièrebegeleiding topsport en studie

Perceel nr.: 2 01

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 92000000 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
De domeinexpert carrièrebegeleiding topsport en studie staat in voor de individuele begeleiding van topsporters/studenten
in functie van het managen van hun duale loopbaan als topsporter en student. Hij biedt hen ondersteuning bij het behalen
van de beste sportieve resultaten enerzijds en het realiseren van een optimale studieloopbaan anderzijds. Daarnaast levert hij
vanuit zijn praktijkexpertise beleidsinput en is hij verantwoordelijk voor het informeren en sensibiliseren aangaande het thema
topsport en studie.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) 01/01/2021 / Einde: (dd/mm/jjjj) 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: verlenging mogelijk met drie x 1 jaar
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
ja

Perceel nr.: 2 02

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 92000000 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE ] [ BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: thuis

Varianten worden geaccepteerd

II.2.1) Benaming: 2 Domeinexpert technologie en innovatie binnen topsport en
wetenschap

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten

NUTS-code: 1 [ BE ] [ BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: thuis
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
De aanbestedende overheid is op zoek naar een domeinexpert technologie en innovatie binnen topsport en wetenschap
om de topsportfederaties professioneel advies of begeleiding te geven, om hen een oplossing aan te reiken of maximaal te
ondersteunen in het vinden van een gepast antwoord op hun nood of vraag.
De domeinexpert technologie en innovatie binnen topsport en wetenschap dient de topsportfederaties te ondersteunen in
hun zoektocht naar speciﬁeke technologieën waarmee een topsporter beter begeleid en/of opgevolgd kan worden (hardware/
software/materialen/sensoren/analyses,…).De domeinexpert zal hierbij niet alleen generieke oplossingen uitwerken maar zal
ook de technologie binnen bepaalde sporten vertalen naar andere sporten en zelfs technologieën van buiten de sportwereld
proberen te vertalen in functie van een betere topsportwerking. Daarnaast dient de domeinexpert technologie en innovatie
binnen topsport en wetenschap samen met de topsportfederaties de noden van het veld te helpen detecteren en te benoemen
om voorstellen te formuleren om hun werking te faciliteren. Tenslotte zal de domeinexpert de topsportfederaties adviseren
inzake de uitbouw van topsportinfrastructuur, meer bepaald bij de opbouw van een sportwetenschappelijke setting.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) 01/04/2021 / Einde: (dd/mm/jjjj) 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: verlenging mogelijk met drie x 1 jaar
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:

II.2.11) Inlichtingen over opties

II.2.14) Nadere inlichtingen:

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:

2020-270 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/09/26 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 157/211

6/9
BE001 23/09/2020 - BDA nummer: 2020-532911
Standaardformulier 2 - NL
Raamovereenkomst voor de aanstelling van drie externe domeinexperts topsport, speciﬁek voor de ondersteuning van
‘carrièrebegeleiding topsport en studie’, ‘technologie en innovatie binnen topsport en wetenschap’ & ‘vorming topsport’

7/9
BE001 23/09/2020 - BDA nummer: 2020-532911
Standaardformulier 2 - NL
Raamovereenkomst voor de aanstelling van drie externe domeinexperts topsport, speciﬁek voor de ondersteuning van
‘carrièrebegeleiding topsport en studie’, ‘technologie en innovatie binnen topsport en wetenschap’ & ‘vorming topsport’

Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

II.2) Beschrijving 1 (3)
II.2.1) Benaming: 2 Domeinexpert vorming topsport

Perceel nr.: 2 03

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s):
CPV-code hoofdcategorie: 1 92000000 CPV-code subcategorie: 1, 2
2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE ] [ BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: thuis
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Om die reden wordt een domeinexpert aangesteld om vormingsinitiatieven voor de “in service” topsporttrainers en
topsportverantwoordelijken vanuit een centrale opleidingsvisie te ondersteunen, in nauwe samenwerking met de Vlaamse
Trainersschool en waar mogelijk in maximale synergie met andere ondersteunende partners (BOIC, VSF,...). Hierbij gaat de
domeinexpert zowel vraag-gestuurd als proactief te werk. Hij is verantwoordelijk voor het uitwerken van vormingsinitiatieven
op verschillende niveaus (vb. individuele coaching, opleidingstrajecten, infosessies, …) alsook voor het creëren van een
draagvlak voor de dienstverlening. Daarnaast levert de domeinexpert vanuit de eigen expertise en rekening houdend met
trends, input voor het beleid ter zake.
Daarenboven kan de domeinexpert vorming topsport ingezet worden om het team topsport van Sport Vlaanderen alsook de
topsportfederaties bij te staan, om#op die manier bij te dragen aan de topprestaties van onze topsporters.
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht: zie bestek
III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwaliﬁcaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht
wordt belast

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) 01/01/2021 / Einde: (dd/mm/jjjj) 31/12/2021
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: verlenging mogelijk met drie x 1 jaar
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

IV.1) Beschrijving

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog

Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

Innovatiepartnerschap
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2 3
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem
In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:
IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling (enkel voor mededingingsprocedures met onderhandeling)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder
onderhandelingen te voeren
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 29/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 09:30
IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ NL ]

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Raad van State
Postadres:
Plaats: Brussel

Postcode:

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2
Oﬃciële benaming: Raad van State
Postadres:
Plaats: Brussel

Postcode:

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2
Oﬃciële benaming: Raad van State
Postadres:
Plaats: Brussel

Postcode:

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 29/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 09:30 Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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Bulletin der Aanbestedingen

Afdeling II: Voorwerp

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

II.1) Omvang van de aanbesteding

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Benaming: Glasvezelkabel

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 32562100

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Richtlijn 2014/25/EU

II.1.3) Type opdracht

Werken

Standaardformulier 5 - NL

Referentienummer: 2 FluviusFLU19L127/4900002172-F05_0
CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Dit dossier omvat de aankoop en levering van glasvezelkabels
II.1.5) Geraamde totale waarde 2

Afdeling I: Aanbestedende instantie

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)

I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende instanties op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Oﬃciële benaming: De opdracht wordt uitgeschreven door Fluvius System Operator
cv, werkende in opdracht en voor rekening van Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg,
Gaselwest, Imewo, Fluvius West, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas die
allen als aanbesteder voor de opdracht dienen te worden beschouwd.

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0477.445.084_18950

Postadres: Brusselsesteenweg 199
Plaats: MELLE

NUTS-code: BE234

Postcode: 9090

Verdeling in percelen

ja

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor 12

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

Land: België

Contactpersoon: Sara Michiels

Telefoon: +32 11266417

E-mail: sara.michiels@ﬂuvius.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.ﬂuvius.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) http://www.ﬂuvius.be

I.2) Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387545
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?
wsName=Fluvius-FLU19L127%2F4900002172-F05
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

I.6) Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Vervoersdiensten per spoor

Elektriciteit

Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Winning van gas en aardolie
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste
brandstoﬀen
Water

Havenactiviteiten

één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:

Luchthavenactiviteiten
Andere activiteit: Productie, vervoer en distributie van gas
en warmte, elektriciteit, riolering en kabel

Postdiensten
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II.2) Beschrijving 1 (2)

II.2.1) Benaming: 2 MICROKABEL 2X12 24V G.657.A2 (TIA)

Perceel nr.: 2 1

II.2.1) Benaming: 2 MICROKABEL 4X12 48V G.657.A2 (TIA)

Perceel nr.: 2 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 32562100 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 32562100 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

NUTS-code: 1 [ BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
Dit dossier omvat de aankoop en levering van glasvezelkabels

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
Dit dossier omvat de aankoop en levering van glasvezelkabels

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: Verlengbaar met maximaal 24 maanden

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: Verlengbaar met maximaal 24 maanden

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (4)

II.2.1) Benaming: 2 MICROKABEL 8X12 96V G.657.A2 (TIA)

Perceel nr.: 2 3

II.2.1) Benaming: 2 MICROKABEL 16X12 192V G.657.A2 (TIA)

Perceel nr.: 2 4

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 32562100 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 32562100 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

NUTS-code: 1 [ BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
Dit dossier omvat de aankoop en levering van glasvezelkabels

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
Dit dossier omvat de aankoop en levering van glasvezelkabels

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: Verlengbaar met maximaal 24 maanden

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: Verlengbaar met maximaal 24 maanden

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (6)

II.2.1) Benaming: 2 ADSS KABEL 4X12 48V G.657.A2 (TIA)

Perceel nr.: 2 5

II.2.1) Benaming: 2 MICRO LSZH 4X12 48V G.657.A2 (TIA)

Perceel nr.: 2 6

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 32562100 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 32562100 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

NUTS-code: 1 [ BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
Dit dossier omvat de aankoop en levering van glasvezelkabels

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
Dit dossier omvat de aankoop en levering van glasvezelkabels

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: Verlengbaar met maximaal 24 maanden

Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: Verlengbaar met maximaal 24 maanden

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2.1) Benaming: 2 TRAD. KABEL 8X12 96V G.657.A2 (TIA)

Perceel nr.: 2 7

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s):
CPV-code hoofdcategorie: 1 32562100 CPV-code subcategorie: 1, 2
2

II.2.3) Plaats van uitvoering

Standaardformulier 5 - NL

III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: UEA
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht

NUTS-code: 1 [ BE2 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten; uitsluitend voor leveringen – vermelding of de inschrijvingen worden gevraagd met het oog op aankoop, leasing, huur, huurkoop of
eender welke combinatie daarvan)
Dit dossier omvat de aankoop en levering van glasvezelkabels
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.4) Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
1, 20

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
ja
neen
Beschrijving van verlengingen: Verlengbaar met maximaal 24 maanden
II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

BE001 23/09/2020 - BDA nummer: 2020-532914

Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

II.2) Beschrijving 1 (7)

Kostencriterium
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ja

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid
III.1.6) Verlangde borgsommen en waarborgen: 2
III.1.7) Belangrijkste ﬁnancierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund: 2

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwaliﬁcaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

IV.1) Beschrijving

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Standaardformulier 5 - NL

Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Niet-openbare procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows

Concurrentiegerichte dialoog

Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

Innovatiepartnerschap
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2 8
De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem

VI.3) Nadere inlichtingen 2
De bestekdocumenten zijn terug te vinden in bijlage aan deze publicatie

VI.4) Beroepsprocedures

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan acht jaar:

VI.4.1) Beroepsinstantie

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt

Oﬃciële benaming: Raad van State

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Plaats: BRUSSEL

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL) http://www.raadvanstate.be

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2
Oﬃciële benaming: Raad van State

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)
IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 02/11/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 13:00
IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden 4
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)
IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ NL ]
IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) 02/11/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 13:00 Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: BRUSSEL

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL) http://www.raadvanstate.be

Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2
Oﬃciële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: BRUSSEL

Postcode: 1040

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL) http://www.raadvanstate.be

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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Achat de voriconazole
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Achat de voriconazole

www.publicprocurement.be

II.1.2) Code CPV principal: 33600000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Rectiﬁcatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectiﬁcatif
Directive 2014/23/UE
Directive 2014/24/UE
Directive 2014/25/UE

Travaux

Numéro de référence: 2 FOD VVVL-4/
PHE/2019-F02_7

Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché porte sur l'achat, le stockage et/ou la mise à disposition de voriconazole pour le
compte du SPF Santé publique.
Ce marché comporte un seul lot, en l’occurrence l’achat de 10.000 à 40.000 unités de voriconazole perfusion 200 mg.

Rappel: si la rectiﬁcation ou l'ajout d'informations entraîne une modiﬁcation substantielle des conditions indiquées dans l'avis de marché
original, il sera alors nécessaire de proroger les dates limites initialement prévues ou de lancer une nouvelle procédure.

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice (tel qu'indiqué dans l'avis original)
I.1) Nom et adresses 1
Nom oﬃciel: SPF Santé Publique Sécurité de la Chaîne Alimentaire et Environnement

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0367.303.762_68

Adresse postale: Place Victor Horta 40
Ville: Bruxelles

Code NUTS: BE100

Formulaire standard 14 - FR

Code postal: 1060

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Dr Pardon Paul

Téléphone: +32 25249854

Courriel: paul.pardon@health.fgov.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.health.fgov.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364844

2020-270 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/09/26 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 166/211

3/4
Achat de voriconazole

BE001 23/09/2020 - Numéro BDA: 2020-532915

Formulaire standard 14 - FR

4/4
Achat de voriconazole
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Section VI: Renseignements complémentaires

Section VII: Modiﬁcations

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 23/09/2020

VII.1) Informations à rectiﬁer ou à ajouter
VII.1.1) Motif de la modiﬁcation 7

VI.6) Référence de l'avis original
Avis original envoyé par 7

eNotices

Formulaire standard 14 - FR

TED eSender

Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2020-502290
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 019-041332
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 28/01/2020

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

Autres:

Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2) Texte à rectiﬁer dans l'avis original 1 (indiquer les numéros de section et de paragraphe concernés de l'avis original)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
Questions et réponses sur le forum

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
7

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
informations obligatoires non destinées à être publiées
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Bulletin der Aanbestedingen

Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

II.1) Omvang van de aanbesteding

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Benaming: Aanschaf voriconazole

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 33600000

Rectiﬁcatie
Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie
Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/25/EU

II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 FOD VVVL-4/PHE/2019F02_7
CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De onderhavige opdracht betreft de aankoop, het stockeren en/of de ter beschikking stelling van
voriconazole voor rekening van de FOD Volksgezondheid.
Deze opdracht omvat één enkel perceel, namelijk de aanschaf van 10.000 tot 40.000 eenheden voriconazole infusie 200mg.

Ter herinnering: als correcties of wijzigingen van een aankondiging een belangrijke wijziging van de mededingingsvoorwaarden tot gevolg
hebben, moeten de oorspronkelijk gestelde termijnen worden verlengd of moet een nieuwe procedure worden uitgeschreven.

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)
I.1) Naam en adressen 1
Oﬃciële benaming: FOD Volksgezondheid Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0367.303.762_68

Postadres: Victor Hortaplein 40
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1060

Land: België

Contactpersoon: Dr Pardon Paul

Telefoon: +32 25249854

E-mail: paul.pardon@health.fgov.be

Fax:

Standaardformulier 14 - NL

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.health.fgov.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=364844
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7
TED eSender-login: 7 BE001

eNotices

Standaardformulier 14 - NL

TED eSender

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

een ander kanaal:

TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2020-502290
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 019-041332
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 28/01/2020

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging 1 (de afdeling en het desbetreﬀende punt in de oorspronkelijke
aankondiging vermelden)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
Vragen en antwoorden op het forum

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
7

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
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Formulaire standard 14 - FR
PROCEDURE CONCURRENTIELLE AVEC NEGOCIATION pour la désignation d’un laboratoire national de référence pour les
substances à activité hormonale, anti-hormonale, bêta-adrénergique, les médicaments vétérinaires et les pesticides dans la
production animale et les denrées alimentaires d'origine animale pour le compte de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne alimentaire

Bulletin des Adjudications

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30
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Formulaire standard 14 - FR
PROCEDURE CONCURRENTIELLE AVEC NEGOCIATION pour la désignation d’un laboratoire national de référence pour les
substances à activité hormonale, anti-hormonale, bêta-adrénergique, les médicaments vétérinaires et les pesticides dans la
production animale et les denrées alimentaires d'origine animale pour le compte de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne alimentaire
Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Rectiﬁcatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectiﬁcatif
Directive 2014/23/UE
Directive 2014/24/UE
Directive 2014/25/UE
Rappel: si la rectiﬁcation ou l'ajout d'informations entraîne une modiﬁcation substantielle des conditions indiquées dans l'avis de marché
original, il sera alors nécessaire de proroger les dates limites initialement prévues ou de lancer une nouvelle procédure.

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice (tel qu'indiqué dans l'avis original)

II.1.1) Intitulé: PROCEDURE CONCURRENTIELLE AVEC NEGOCIATION pour la
désignation d’un laboratoire national de référence pour les substances à activité
hormonale, anti-hormonale, bêta-adrénergique, les médicaments vétérinaires
et les pesticides dans la production animale et les denrées alimentaires d'origine
animale pour le compte de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire
II.1.2) Code CPV principal: 75131000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 FAVV-FAVV-NRLHORM-MEDIC-2020-F02_0

Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché porte sur la désignation d’un Laboratoire National de Référence, abrégé ciaprès par « LNR », pour les substances à activité hormonale, anti-hormonale, bêta-adrénergique, les médicaments vétérinaires
et les pesticides dans la production animale et les denrées alimentaires d'origine animale. Il s’agit de 2 domaines, chacun de ces
domaines étant repris dans un lot. Le marché est attribué par lot et prend cours le 1er janvier 2021 pour une durée de quatre
ans.

I.1) Nom et adresses 1
Nom oﬃciel: Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0267.387.230_65

Adresse postale: Food Safety Center, Boulevard du Jardin Botanique 55
Ville: Bruxelles

Code NUTS: BE100

Code postal: 1000

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Geert Janssens

Téléphone: +32 22118742

Courriel: labcoordinatie@favv.be

Fax: +32 22118739

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.favv.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=385443
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PROCEDURE CONCURRENTIELLE AVEC NEGOCIATION pour la désignation d’un laboratoire national de référence pour les
substances à activité hormonale, anti-hormonale, bêta-adrénergique, les médicaments vétérinaires et les pesticides dans la
production animale et les denrées alimentaires d'origine animale pour le compte de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne alimentaire
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PROCEDURE CONCURRENTIELLE AVEC NEGOCIATION pour la désignation d’un laboratoire national de référence pour les
substances à activité hormonale, anti-hormonale, bêta-adrénergique, les médicaments vétérinaires et les pesticides dans la
production animale et les denrées alimentaires d'origine animale pour le compte de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne alimentaire

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 23/09/2020

VII.1) Informations à rectiﬁer ou à ajouter

Section VI: Renseignements complémentaires

VII.1.1) Motif de la modiﬁcation 7

VI.6) Référence de l'avis original
Avis original envoyé par 7

eNotices

Section VII: Modiﬁcations

TED eSender

Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2020-529927
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 173-418431
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 07/09/2020

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

Autres:

Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2) Texte à rectiﬁer dans l'avis original 1 (indiquer les numéros de section et de paragraphe concernés de l'avis original)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
correction champ d’application

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
7

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
informations obligatoires non destinées à être publiées
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MEDEDINGINGSPROCEDURE MET ONDERHANDELING voor de aanduiding van een nationaal referentielaboratorium voor
substanties met hormonale, anti-hormonale, bèta-adrenergische activiteit, diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen in de
dierproductieketen en levensmiddelen van dierlijke oorsprong voor rekening van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen
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BE001 23/09/2020 - BDA nummer: 2020-532917
Standaardformulier 14 - NL
MEDEDINGINGSPROCEDURE MET ONDERHANDELING voor de aanduiding van een nationaal referentielaboratorium voor
substanties met hormonale, anti-hormonale, bèta-adrenergische activiteit, diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen in de
dierproductieketen en levensmiddelen van dierlijke oorsprong voor rekening van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen
Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

II.1) Omvang van de aanbesteding

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Rectiﬁcatie
Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie
Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/25/EU
Ter herinnering: als correcties of wijzigingen van een aankondiging een belangrijke wijziging van de mededingingsvoorwaarden tot gevolg
hebben, moeten de oorspronkelijk gestelde termijnen worden verlengd of moet een nieuwe procedure worden uitgeschreven.

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1.1) Benaming: MEDEDINGINGSPROCEDURE MET ONDERHANDELING voor
de aanduiding van een nationaal referentielaboratorium voor substanties met
hormonale, anti-hormonale, bèta-adrenergische activiteit, diergeneesmiddelen
en bestrijdingsmiddelen in de dierproductieketen en levensmiddelen van dierlijke
oorsprong voor rekening van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 75131000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 FAVV-FAVV-NRL-HORMMEDIC-2020-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Onderhavige opdracht heeft betrekking op de aanduiding van een Nationaal Referentielaboratorium,
hierna afgekort als "NRL", voor substanties met hormonale, anti-hormonale, bèta-adrenergische activiteit, diergeneesmiddelen
en bestrijdingsmiddelen in de dierproductieketen en levensmiddelen van dierlijke oorsprong. Het betreft 2 domeinen, waarbij
elk domein overeenstemt met een perceel. De opdracht, met een looptijd van 4 jaar, vanaf 1 januari 2021, bestaat dus uit 2
percelen en wordt geplaatst per perceel.

I.1) Naam en adressen 1
Oﬃciële benaming: Federaal agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0267.387.230_65

Postadres: Food Safety Center, Kruidtuinlaan 55
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1000

Land: België

Contactpersoon: Geert Janssens

Telefoon: +32 22118742

E-mail: labcoordinatie@favv.be

Fax: +32 22118739

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.favv.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=385443
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MEDEDINGINGSPROCEDURE MET ONDERHANDELING voor de aanduiding van een nationaal referentielaboratorium voor
substanties met hormonale, anti-hormonale, bèta-adrenergische activiteit, diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen in de
dierproductieketen en levensmiddelen van dierlijke oorsprong voor rekening van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen
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BE001 23/09/2020 - BDA nummer: 2020-532917
Standaardformulier 14 - NL
MEDEDINGINGSPROCEDURE MET ONDERHANDELING voor de aanduiding van een nationaal referentielaboratorium voor
substanties met hormonale, anti-hormonale, bèta-adrenergische activiteit, diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen in de
dierproductieketen en levensmiddelen van dierlijke oorsprong voor rekening van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7
TED eSender-login: 7 BE001

eNotices

Afdeling VII: Wijzigingen

TED eSender

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

een ander kanaal:

TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2020-529927
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 173-418431
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 07/09/2020

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging 1 (de afdeling en het desbetreﬀende punt in de oorspronkelijke
aankondiging vermelden)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
correctie toepassingsdomein

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
7

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
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Standaardformulier 14 - NL
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Sloop en nieuwbouw brandweerkazerne Dendermonde

Bulletin der Aanbestedingen

Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

II.1) Omvang van de aanbesteding

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Benaming: Sloop en nieuwbouw brandweerkazerne Dendermonde
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45000000

www.publicprocurement.be

Rectiﬁcatie

II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 1033

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie
Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/25/EU
Ter herinnering: als correcties of wijzigingen van een aankondiging een belangrijke wijziging van de mededingingsvoorwaarden tot gevolg
hebben, moeten de oorspronkelijk gestelde termijnen worden verlengd of moet een nieuwe procedure worden uitgeschreven.

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)
I.1) Naam en adressen 1
Oﬃciële benaming: Stad Dendermonde

Nationaal identiﬁcatienummer: 2 BE
0207.445.584

Postadres: Fr. Courtensstraat 11
Plaats: Dendermonde

NUTS-code: BE232

Postcode: 9200

Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Nel Vereeken

Telefoon: +32 52251179

E-mail: nel.vereeken@dendermonde.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://www.dendermonde.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)
Oﬃciële benaming: Hulpverleningszone Oost

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Oude Vest 150
Plaats: Dendermonde

NUTS-code: BE232

Postcode: 9200

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon: +32 52250782

E-mail: administratie@zoneoost.be

Fax:

Standaardformulier 14 - NL

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://oost.hulpverleningszone.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)
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Sloop en nieuwbouw brandweerkazerne Dendermonde

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7
TED eSender-login: 7 PCO000

eNotices

Standaardformulier 14 - NL

TED eSender

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

een ander kanaal:

TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2020-521853
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 25/06/2020

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging 1 (de afdeling en het desbetreﬀende punt in de oorspronkelijke
aankondiging vermelden)
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:

In plaats van:
Datum: 05/10/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 00:00 (uu:mm)

Te lezen:
Datum: 19/10/2020 (dd/mm/jjjj)
Plaatselijke tijd: 12:00 (uu:mm)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
Wijziging van uiterste datum voor het indienen van de oﬀertes naar maandag 19 oktober 2020, 12.00.
Alle wijzigingen en toevoegingen zijn te lezen in het document 'Toelichtingsnota Brandweer 2020-09-21 - Rechtzetting 3.pdf'

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
7

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
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Location de copieurs multifonctions

BE001 23/09/2020 - Numéro BDA: 2020-532921

Formulaire standard 14 - FR
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Location de copieurs multifonctions

BE001 23/09/2020 - Numéro BDA: 2020-532921

Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Location de copieurs multifonctions

www.publicprocurement.be

Rectiﬁcatif

Numéro de référence: 2 2020/YD/759

II.1.2) Code CPV principal: 30121100

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4 (de la publication initiale)

Avis d'information complémentaire ou avis rectiﬁcatif
Directive 2014/23/UE
Directive 2014/24/UE
Directive 2014/25/UE
Rappel: si la rectiﬁcation ou l'ajout d'informations entraîne une modiﬁcation substantielle des conditions indiquées dans l'avis de marché
original, il sera alors nécessaire de proroger les dates limites initialement prévues ou de lancer une nouvelle procédure.

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice (tel qu'indiqué dans l'avis original)
I.1) Nom et adresses 1
Nom oﬃciel: Ville de Tournai

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Rue Saint-Martin, 52
Ville: Tournai

Code NUTS: BE327

Code postal: 7500

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Monsieur Yannick DECLERCQ

Téléphone: +32 69332285

Courriel: yannick.declercq@tournai.be

Fax: +32 69332292

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.tournai.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
Nom oﬃciel: Centre Public d'Action Sociale de Tournai

Numéro national d'identiﬁcation: 2 CPAS

Adresse postale: Boulevard Lalaing, 41
Ville: Tournai

Code NUTS: BE327

Formulaire standard 14 - FR

Code postal: 7500

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: secretariat@cpas-tournai.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.cpas-tournai.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)
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4/4
Location de copieurs multifonctions

BE001 23/09/2020 - Numéro BDA: 2020-532921

Section VI: Renseignements complémentaires

Section VII: Modiﬁcations

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 23/09/2020

VII.1) Informations à rectiﬁer ou à ajouter
VII.1.1) Motif de la modiﬁcation 7

VI.6) Référence de l'avis original
Avis original envoyé par 7

eNotices

Formulaire standard 14 - FR

TED eSender

Login TED eSender: 7 PCO000 login client TED eSender: 7
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2020-531196
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 11/09/2020

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

Autres:

Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2) Texte à rectiﬁer dans l'avis original 1 (indiquer les numéros de section et de paragraphe concernés de l'avis original)
Numéro de section: IV.2.2
Endroit où se trouve le texte à rectiﬁer:

Au lieu de:
Date: 16/10/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 00:00 (hh:mm)

Lire:
Date: 20/10/2020 (jj/mm/aaaa)
Heure locale: 10:00 (hh:mm)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
Au niveau de l'inventaire (cfr annexe B), des quantités ont été modiﬁées au niveau des copieurs couleurs - type C3 (page 39 postes 7.1, 7.7, 7.8, 7.9 et 7.10) : il s'agit de 14 copieurs (et non 13).

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
7

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
informations obligatoires non destinées à être publiées
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Afdeling II: Voorwerp

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

II.1) Omvang van de aanbesteding

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Benaming: RZ Sint Trudo - project 1 - verbouwing diverse diensten - perceel
ELEK

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45310000

Aankondiging van een gegunde opdracht
Resultaten van de aanbestedingsprocedure
Richtlijn 2014/24/EU

I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: Sint Trudoziekenhuis vzw

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0810.976.814_530136

Postadres: Diestersteenweg 100
NUTS-code: BE221

II.1.3) Type opdracht

Werken

Standaardformulier 3 - NL

Referentienummer: 2 SDKE-8129-030-F02_0F03_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: RZ Sint Trudo - project 1 - verbouwing diverse diensten - perceel ELEK
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) 10

Afdeling I: Aanbestedende dienst

Plaats: Sint Truiden

2/5
BE001 23/09/2020 - BDA nummer: 2020-532931
RZ Sint Trudo - project 1 - verbouwing diverse diensten - perceel ELEK

Postcode: 3800

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon: +32 11699017

E-mail: ludo.nulens@stzh.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.sint-trudo.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=387585

Waarde: [ ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling V in)
of
Laagste oﬀerte: [ 349848.65 ] / Hoogste oﬀerte: [ 526586.70 ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

II.2) Beschrijving 1 (1)
II.2.1) Benaming: 2

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
II.2.3) Plaats van uitvoering

I.2) Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
RZ Sint Trudo - project 1 - verbouwing diverse diensten - perceel ELEK
II.2.5) Gunningscriteria:

I.4) Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau

NUTS-code: 1 [ BE221 ]
Voornaamste plaats van uitvoering:

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21

- Weging:

Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type: vzw

II.2.11) Inlichtingen over opties

Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

II.2.14) Nadere inlichtingen:

Gezondheid
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Afdeling IV: Procedure
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

IV.1) Beschrijving

Opdracht nr.: Perceel nr.: 2 Benaming:

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de
Europese Unie in onderstaande gevallen (vul bijlage D1 in)
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 044-103072
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5
IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van
een opdracht werd bekendgemaakt
IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Een opdracht/perceel wordt gegund

ja

neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen
Andere redenen (stopzetting van de procedure)
Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer)

V.2) Gunning van een opdracht
V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 08/06/2020
V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 6 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ 6 ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: bv WELEC

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Ambachtenstraat 4
Plaats: Westerlo

NUTS-code: BE211

Postcode: 2260

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)
De contractant is een mkb-bedrijf:

Land: België

Fax:
ja

neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ ]
of
Laagste oﬀerte: [ 349848.65 ] / Hoogste oﬀerte: [ 526586.70 ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)
V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin des Adjudications

VI.3) Nadere inlichtingen 2

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

Formulaire standard 14 - FR

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

VI.4) Beroepsprocedures

Rectiﬁcatif

VI.4.1) Beroepsinstantie

Avis d'information complémentaire ou avis rectiﬁcatif

Oﬃciële benaming: Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt

Directive 2014/23/UE
Directive 2014/24/UE
Directive 2014/25/UE

Postadres:
Plaats: Hasselt

Postcode:

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice (tel qu'indiqué dans l'avis original)

Oﬃciële benaming: Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt

I.1) Nom et adresses 1

Postadres:
Plaats: Hasselt

Postcode:

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2

Postadres:
Postcode:

E-mail:

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0223.967.357_150

Adresse postale: rue Belliard 25-33
Ville: Bruxelles

Code NUTS: BE100

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Point(s) de contact: service procurement

Téléphone: +32 22384622

Courriel: didier.revelard@loterie-nationale.be

Fax:

Land: België
Telefoon:

Internetadres: (URL)

Nom oﬃciel: Loterie Nationale S.A. de droit public

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.loterie-nationale.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383923

Oﬃciële benaming: Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt
Plaats: Hasselt

Rappel: si la rectiﬁcation ou l'ajout d'informations entraîne une modiﬁcation substantielle des conditions indiquées dans l'avis de marché
original, il sera alors nécessaire de proroger les dates limites initialement prévues ou de lancer une nouvelle procédure.

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

Nom oﬃciel: Captains of Cycling SCRL

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: rue Belliard 25-33
Ville: Bruxelles

Code NUTS: BE100

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: didier.revelard@loterie-nationale.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.lottosoudal.be/nl/captainsofcycling/home
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383923
Nom oﬃciel: LNL SERVICES SA

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: rue Belliard 25-33
Ville: Bruxelles

Code NUTS: BE100

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: didier.revelard@loterie-nationale.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.nationale-loterij.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383923
Nom oﬃciel: New Lotto Sports Organisation (NewLSO) SA

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: rue Belliard 25-33
Ville: Bruxelles

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
7
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt

Code NUTS: BE100

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone:

Courriel: didier.revelard@loterie-nationale.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) www.loterie-nationale.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383923
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

Section VI: Renseignements complémentaires

II.1) Étendue du marché

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 23/09/2020

II.1.1) Intitulé: ETUDES DE MARCHÉ 2021 - 2025: 10 LOTS
II.1.2) Code CPV principal: 79300000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

3/4
BE001 23/09/2020 - Numéro BDA: 2020-532933
ETUDES DE MARCHÉ 2021 - 2025: 10 LOTS

Numéro de référence: 2 LN-2020/35-F02_0

Services

II.1.4) Description succincte: Le présent marché a pour objet la conclusion d’un accord-cadre avec un prestataire de services
professionnel (par lot) pour la réalisation d’études de marché concernant les lots suivants :
• SEGMENTATION DU MARCHE DES JEUX PAYANTS
Lot 1 : Segmentation du marché des jeux payants – Positionnement des jeux de hasard payants (tout type de jeux de hasard
payants): étude qualitative + étude quantitative
• EVALUATION DE NOUVEAUX PRODUITS/DE NOUVELLES PROPOSITIONS DE PRODUITS EXISTANTS
Lot 2 : Concept tests de nouveaux produits/de nouvelles propositions de produits existants- étude qualitative
Lot 3: Concept tests de nouveaux produits/ de nouvelles propositions de produits existants – étude quantitative
Lot 4: Evaluation du potentiel de vente de nouveaux produits/ de nouvelles propositions de produits existants – étude
quantitative avec estimation de volumes de ventes
• ETUDES UX
Lot 5: Users tests: tests de sites internet/ d’applications mobiles/ d’autres interfaces utilisateurs/ de jeux -étude qualitative +
étude quantitative
• EVALUATION DES PERFORMANCES (DES JEUX) DE LA LOTERIE NATIONALE
Lot 6: Mesure de satisfaction (des points de vente/ des clients de la Loterie Nationale) – étude qualitative + étude quantitative
• EVALUATION DES PERFORMANCES DU RESEAU DE DISTRIBUTION
Lot 7: Mystery Shopping des points de vente (jeu responsable) - étude quantitative
Lot 8 : Mystery Shopping des points de vente (qualité du service) – étude quantitative
• SONDAGES EN LIGNE
Lot 9 : Logiciel de sondage en ligne – étude quantitative
• ANALYTICS
Lot 10: Big data analytics dans le cadre d’études de marchés -étude quantitative
Veuillez suivre les instructions des documents du marché à télécharger sur https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
preViewNotice.do?noticeId=383923
voir la rubrique « Documents de cahier spécial des charges ».
Les éventuelles questions/réponses et rectiﬁcations seront également publiées et mises à disposition sur ce même site web.
Veuillez donc consulter régulièrement le présent avis de marché.
Personne de contact: didier.revelard@loterie-nationale.be

VI.6) Référence de l'avis original
Avis original envoyé par 7

eNotices

TED eSender

Autres:

Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2020-527559
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 158-386009
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 17/08/2020

2020-270 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/09/26 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 181/211

Formulaire standard 14 - FR

4/4
BE001 23/09/2020 - Numéro BDA: 2020-532933
ETUDES DE MARCHÉ 2021 - 2025: 10 LOTS

Formulaire standard 14 - FR

1/4
BE001 23/09/2020 - BDA nummer: 2020-532933
MARKTONDERZOEKEN 2021 - 2025: 10 PERCELEN

Standaardformulier 14 - NL

Section VII: Modiﬁcations

Bulletin der Aanbestedingen

VII.1) Informations à rectiﬁer ou à ajouter

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Motif de la modiﬁcation 7

Rectiﬁcatie

VII.1.2) Texte à rectiﬁer dans l'avis original (indiquer les numéros de section et de paragraphe concernés de l'avis original)
1

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

VII.2) Autres informations complémentaires: 2

Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/25/EU

Veuillez trouver ci-joint les questions/réponses complémentaires ainsi que des rectiﬁcations relatives à la procédure (version FR
et NL). Veuillez en tenir compte pour la remise de votre dossier d’oﬀre.

Ter herinnering: als correcties of wijzigingen van een aankondiging een belangrijke wijziging van de mededingingsvoorwaarden tot gevolg
hebben, moeten de oorspronkelijk gestelde termijnen worden verlengd of moet een nieuwe procedure worden uitgeschreven.

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)
I.1) Naam en adressen 1
Oﬃciële benaming: Nationale Loterij N.V. van publiek recht

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0223.967.357_150

Postadres: Belliardstraat 25-33
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1040

Land: België

Contactpersoon: dienst procurement

Telefoon: +32 22384622

E-mail: didier.revelard@loterie-nationale.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.loterie-nationale.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383923
Oﬃciële benaming: CAPTAINS OF CYCLING CVBA

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Belliardstraat 25-33
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1040

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail: didier.revelard@loterie-nationale.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) https://www.lottosoudal.be/nl/captainsofcycling/home
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383923
Oﬃciële benaming: LNL SERVICES NV

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Belliardstraat 25-33
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1040

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail: didier.revelard@loterie-nationale.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.nationale-loterij.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383923
Oﬃciële benaming: NEW LOTTO SPORTS ORGANISATION NV

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Belliardstraat 25-33
Plaats: Brussel

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
7

NUTS-code: BE100

Postcode: 1040

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail: didier.revelard@loterie-nationale.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.loterie-nationale.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383923

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
informations obligatoires non destinées à être publiées
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

II.1) Omvang van de aanbesteding

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

II.1.1) Benaming: MARKTONDERZOEKEN 2021 - 2025: 10 PERCELEN
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 79300000
II.1.3) Type opdracht

Werken

3/4
BE001 23/09/2020 - BDA nummer: 2020-532933
MARKTONDERZOEKEN 2021 - 2025: 10 PERCELEN

Referentienummer: 2 LN-2020/35-F02_0

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Het doel van deze opdracht is het sluiten van een raamovereenkomst met een professionele
dienstverlener (per perceel) voor de uitvoering van marktonderzoeken met betrekking tot de volgende percelen:
• SEGMENTATIE VAN DE MARKT VAN BETALENDE SPELEN
Perceel 1: Segmentatie van de markt van betalende spelen - Positionering van de betalende kansspelen (elk type van betalende
kansspelen) - kwalitatieve studie + kwantitatieve studie
• EVALUATIE VAN NIEUWE PRODUCTEN/NIEUWE VOORSTELLEN VOOR BESTAANDE PRODUCTEN
Perceel 2: Concepttests van nieuwe producten/nieuwe voorstellen voor bestaande producten - kwalitatieve studie
Perceel 3: Concepttests van nieuwe producten/nieuwe voorstellen voor bestaande producten - kwantitatieve studie
Perceel 4: Evaluatie van het verkooppotentieel van nieuwe producten / nieuwe voorstellen voor bestaande producten –
kwantitatieve studie met estimatie van de verkoopsvolumes
• UX-ONDERZOEKEN
Perceel 5: Users tests: tests van internetsites / van mobiele applicaties / van andere userinterfaces/van spelen - kwalitatieve
studie + kwantitatieve studie
• EVALUATIE VAN DE PRESTATIES (VAN DE SPELEN) VAN DE NATIONALE LOTERIJ
Perceel 6: Meting van de tevredenheid (van de verkooppunten/klanten van de Nationale Loterij) - kwalitatieve studie +
kwantitatieve studie
• EVALUATIE VAN DE PRESTATIES VAN HET DISTRIBUTIENETWERK
Perceel 7 : Mystery Shopping bij de verkooppunten (verantwoord spel) - kwantitatieve studie
Perceel 8 : Mystery Shopping bij de verkooppunten (kwaliteit van de dienstverlening) - kwantitatieve studie
• ONLINE ENQUÊTES
Perceel 9 : software voor Online enquêtes - kwantitatieve studie
• ANALYTICS
Perceel 10 Big data analytics in het kader van marktonderzoeken -- kwantitatieve studie
Gelieve de instructies van de opdrachtdocumenten te volgen. Deze documenten zijn te downloaden op https://
enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383923
zie rubriek “bestekdocument”.
De eventuele vragen en antwoorden en rechtzettingen zullen ook gepubliceerd worden op diezelfde website. Gelieve dus deze
aankondiging van opdracht regelmatig te consulteren.
Contactpersoon: didier.revelard@loterie-nationale.be

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7
TED eSender-login: 7 BE001

eNotices

TED eSender

een ander kanaal:

TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2020-527559
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 158-386009
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 17/08/2020
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Afdeling VII: Wijzigingen

Bulletin der Aanbestedingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

www.publicprocurement.be

VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging (de afdeling en het desbetreﬀende punt in de oorspronkelijke
aankondiging vermelden)
1

VII.2) Overige nadere inlichtingen:

Aankondiging van een gegunde opdracht
Resultaten van de aanbestedingsprocedure

2

Als bijlage vindt u bijkomende vragen en antwoorden alsook rechtzettingen over de procedure (versie NL en FR). Gelieve
hiermee rekening te houden voor de indiening van uw oﬀerte.

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: Vzw AZ Sint-Lucas & Volkskliniek

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Groenebriel 1
Plaats: Gent

NUTS-code: BE234

Postcode: 9000

Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Dominique Nijs

Telefoon: +32 92246118

E-mail: dominique.nijs@azstlucas.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.azstlucas.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)

I.2) Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.4) Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type: Ziekenhuis

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
7

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
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Afdeling II: Voorwerp

IV.1) Beschrijving

II.1.1) Benaming: Apparatuur voor auto-immuniteit en allergietesten
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 38000000
Werken

Referentienummer: 2 2020-023-LAB-DN

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) 10
Waarde: [ 898738.15 ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling
V in)
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

II.2) Beschrijving 1 (1)
II.2.1) Benaming: 2

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de
Europese Unie in onderstaande gevallen (vul bijlage D1 in)
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2

IV.2) Administratieve inlichtingen

II.2.3) Plaats van uitvoering

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2

NUTS-code: 1 [ BE234 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Klinisch laboratorium, Groenebriel 1 in 9000 Gent
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Levering, plaatsing, volledige indienststelling en onderhoud van apparatuur voor auto-immuniteit en allergietesten. Deze
apparatuur voert testen uit in het domein van auto-immuniteit en allergie.
De opdracht omvat:
- de levering, het plaatsen, het in dienst stellen en onderhouden van het toestel
- de levering van reagentia en disposables voor het aangeboden toestel

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 127-309972
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5
IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van
een opdracht werd bekendgemaakt
IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Weging
Karakteristieken, kwaliteit en performantie 40

Naam
Service

Weging
10

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21

Standaardformulier 3 - NL

Afdeling IV: Procedure

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht
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- Weging: 50

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties: Vereiste opties (Voor de minimumeisen van de vereiste optie wordt verwezen naar deel III van het bestek)
Vrije opties (Niet gespeciﬁeerd)
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht 1
Opdracht nr.: 2020-023-LAB-DN

Perceel nr.: 2 Benaming: Apparatuur voor auto-immuniteit en allergietesten

Een opdracht/perceel wordt gegund

ja

neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen
Andere redenen (stopzetting van de procedure)
Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer)

VI.3) Nadere inlichtingen 2
De in de publicatie opgegeven aanvangsdatum is indicatief. De raamovereenkomst voor de reagentia en disposables en de
onderhoudsovereenkomst vangen aan op de datum van voorlopige oplevering van de analyser.

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Ondernemingsrechtbank
Postadres: Opgeëistenlaan 401 E
Plaats: Gent

V.2) Gunning van een opdracht

Postcode: 9000

Land: België

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 22/09/2020

E-mail:

Telefoon:

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 1 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ 1 ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ 0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ 0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ 1 ]

Internetadres: (URL)

Fax:

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: THERMO FISCHER DIAGNOSTICS NV

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2
Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

Postcode:

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Land: België

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2

E-mail:

Telefoon: +32 27495519

Oﬃciële benaming:

Internetadres: (URL)

Fax: +32 27495523

Postadres:

Postadres: Guldensporenpark 26 Gebouw C
Plaats: MERELBEKE

NUTS-code: BE

De contractant is een mkb-bedrijf:

ja

Postcode: 9820

neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 898738.15 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

Plaats:

Postcode:

Land: _____

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
7
20

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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Afdeling II: Voorwerp

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

II.1) Omvang van de aanbesteding

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 15100000
II.1.3) Type opdracht

Aankondiging van een gegunde opdracht
Resultaten van de aanbestedingsprocedure
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: OCMW Kortrijk

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0212.189.676

Postadres: Budastraat 27
NUTS-code: BE254

Postcode: 8500

Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Sabien Maes

Telefoon: +32 56244886

E-mail: sabien.maes@kortrijk.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.ocmwkortrijk.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)

Werken

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Blokkestraat 29 bus 2

Standaardformulier 3 - NL

Referentienummer: 2 2047

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.1.1
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) 10
Waarde: [ 1298844.52 ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling
V in)
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

II.2) Beschrijving 1 (1)
II.2.1) Benaming: 2 Verse vleeswaren

Oﬃciële benaming: OCMW Zwevegem
Plaats: Zwevegem

BE001 23/09/2020 - BDA nummer: 2020-532947

II.1.1) Benaming: Raamovereenkomst leveren vleeswaren

www.publicprocurement.be

Plaats: Kortrijk

2/8
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Perceel nr.: 2 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 15100000 CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 15119000 CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 15130000 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: BE254

Postcode: 8550

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon: +32 56765200

E-mail: info@ocmw.zwevegem.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.ocmwzwevegem.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
smaak- en kwaliteitstesten op stalen

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,

Weging
45

Naam
catalogus

Kostencriterium 1, 20

In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.4) Soort aanbestedende dienst

Regionale of plaatselijke instantie

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
zie II.2.1
II.2.5) Gunningscriteria:

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau

NUTS-code: 1 [ BE254 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:

Prijs 21

- Weging: 50

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid
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II.2.1) Benaming: 2 Gevogelte en kip

IV.1) Beschrijving

Perceel nr.: 2 2

IV.1.1) Type procedure

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s):
CPV-code hoofdcategorie: 1 15100000 CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 15112100 CPV-code subcategorie: 1, 2
2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE254 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
zie II.2.1
II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
smaak- en kwaliteitstesten op stalen

Weging
45

Naam
catalogus

Weging
5

Kostencriterium 1, 20

Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de
Europese Unie in onderstaande gevallen (vul bijlage D1 in)
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst

- Weging: 50

Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld

II.2.11) Inlichtingen over opties

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2

II.2.14) Nadere inlichtingen:

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2020/S 023-050628
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5

II.2) Beschrijving 1 (3)
II.2.1) Benaming: 2 charcuterie

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van
een opdracht werd bekendgemaakt

Perceel nr.: 2 3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 15100000 CPV-code subcategorie: 1, 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 15130000 CPV-code subcategorie: 1, 2

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE254 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: diverse locaties, 8500 Kortrijk
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
zie II.2.1
II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
smaak- en kwaliteitstesten op stalen
Kostencriterium
Prijs 21

Standaardformulier 3 - NL

Afdeling IV: Procedure

II.2) Beschrijving 1 (2)

Prijs 21

4/8
Raamovereenkomst leveren vleeswaren

Weging
45

Naam
catalogus

Weging
5

1, 20

- Weging: 50

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Opdracht nr.: 2047

Opdracht nr.: 2047

Perceel nr.: 2 1

Een opdracht/perceel wordt gegund

Benaming: Verse vleeswaren

ja

neen

Perceel nr.: 2 2

Een opdracht/perceel wordt gegund

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

Standaardformulier 3 - NL

Benaming: Gevogelte en kip

ja

neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen
Andere redenen (stopzetting van de procedure)
Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer)

De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen
Andere redenen (stopzetting van de procedure)
Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer)

V.2) Gunning van een opdracht

V.2) Gunning van een opdracht

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 05/05/2020

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 22/09/2020

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 6 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ 0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ 0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ 6 ]

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 6 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ 0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ 0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ 6 ]

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: Brugse Vleescentrale nv

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Blankenbergsesteenweg 173
Plaats: Brugge

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Industrielaan 3
Land: België

Plaats: Menen

Telefoon: +32 50317527

E-mail: paul.coussens@hofkip.be

Internetadres: (URL) http://www.brugsevleescentrale.be

Fax: +32 50320654

Internetadres: (URL)

NUTS-code: BE

ja

neen

Oﬃciële benaming: Hofkip

E-mail: info@brugsevleescentrale.be
De contractant is een mkb-bedrijf:

ja

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1

Postcode: 8000

neen

NUTS-code: BE

De contractant is een mkb-bedrijf:

Postcode: 8930

Land: België
Telefoon: +32 56521421
Fax:

ja

neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 671621.43 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 409500.69 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

2020-270 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/09/26 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 189/211

7/8
Raamovereenkomst leveren vleeswaren

BE001 23/09/2020 - BDA nummer: 2020-532947

Standaardformulier 3 - NL

Perceel nr.: 2 3

Een opdracht/perceel wordt gegund

Standaardformulier 3 - NL

VI.3) Nadere inlichtingen 2

Benaming: charcuterie

ja

BE001 23/09/2020 - BDA nummer: 2020-532947

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht 1
Opdracht nr.: 2047

8/8
Raamovereenkomst leveren vleeswaren

neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen
Andere redenen (stopzetting van de procedure)
Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer)

VI.4) Beroepsprocedures
VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

V.2) Gunning van een opdracht

Postcode: 1040

Land: België

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 22/09/2020

E-mail:

Telefoon: +32 22349611

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 6 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ 0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ 0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ 6 ]

Internetadres: (URL) www.raadvanstate.be

Fax:

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: MB- Quality Foods

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2
Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

Postcode:

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Land: België

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2

E-mail: info@mb-qualityfoods.be

Telefoon: +32 56401007

Oﬃciële benaming: Raad van State

Internetadres: (URL)

Fax: +32 56402007

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Postadres: Esserstraat 11
Plaats: Zwevegem

NUTS-code: BE

De contractant is een mkb-bedrijf:

ja

Postcode: 8550

neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 217722.40 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

Plaats: Brussel

Postcode: 1040

Land: _____

Land: België

E-mail:

Telefoon: +32 22349611

Internetadres: (URL) www.raadvanstate.be

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
7
20

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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Bulletin des Adjudications

II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Intitulé: Illuminations de ﬁn d'année, pose et dépose

www.publicprocurement.be

Avis d’attribution de marché
Résultats de la procédure de marché
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses 1 (identiﬁer tous les pouvoirs adjudicateurs responsables de la procédure)
Nom oﬃciel: Ville de Mons

Numéro national d'identiﬁcation: 2 BE
0207 656 808

Adresse postale: Grand Place, 22
Code NUTS: BE323

Formulaire standard 3 - FR

Section II: Objet

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

Ville: Mons

2/5
BE001 23/09/2020 - Numéro BDA: 2020-532948
Illuminations de ﬁn d'année, pose et dépose

Code postal: 7000

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Madame Audrey D'HEUR

Téléphone: +32 65405634

Courriel: audrey.dheur@ville.mons.be

Fax: +32 65405649

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.mons.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL)

II.1.2) Code CPV principal: 50232110

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 BO.2020/ILLUM/AD

Services

II.1.4) Description succincte: voir II.2.4
II.1.6) Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots

oui

non

II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) 10
Valeur: [ 508400.00 ] (Indiquer la valeur totale du marché. Pour fournir des informations sur les diﬀérents marchés, compléter la section V)
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour leur durée totale)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)

II.2) Description 1 (1)
II.2.1) Intitulé: 2

Lot nº: 2

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s): 2
Code CPV principal: 1 51100000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
Code CPV principal: 1 51110000 Descripteur supplémentaire: 1, 2
II.2.3) Lieu d'exécution

I.2) Procédure conjointe
Le marché fait l'objet d'une procédure conjointe,
En cas de procédure conjointe impliquant diﬀérents pays, législation nationale applicable relative aux marchés:
Le marché est attribué par une centrale d’achat.

I.4) Type de pouvoir adjudicateur
Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y
compris leurs subdivisions régionales ou locales
Agence/oﬃce national(e) ou fédéral(e)
Autorité régionale ou locale

Agence/oﬃce régional(e) ou local(e)
Organisme de droit public
Institution/agence européenne ou organisation internationale
Autre type:

Code NUTS: 1 [ BE323 ]
Lieu principal d'exécution: Entité de Mons, 7000 Mons
II.2.4) Description des prestations: (nature et quantité des travaux, fournitures ou services, ou indication des besoins et exigences)
Commentaire : Ce marché de service vise la pose et la dépose des motifs et du matériel d’illumination mis à disposition
par la Ville de Mons pour les fêtes de ﬁn d’année, dans les rues de Mons Intra-Muros, et dans les sections de Jemappes,
Cuesmes, Flénu, Hyon et Mesvin, ainsi que leur mise en container et entreposage. Ce marché a une durée maximale de 4 ans
(reconduction tacite annuelle).
Lieu de la prestation du service: Entité de Mons, 7000 Mons
Les lieux d’exécution (pose, dépose et entreposage) du marché pour l'intra-muros et les sections sont détaillés dans les clauses
techniques du présent Cahier Spécial des Charges.
Les illuminations sont stockées aux Ateliers Piérart, rue E. Vandervelde 116 à 7033 CUESMES.
II.2.5) Critères d’attribution:

Logement et équipements collectifs

Critère de qualité 1, 2, 20
Nom
Méthodologie et organisation générale

Défense

Protection sociale

Coût

Ordre et sécurité publics

Loisirs, culture et religion

Environnement

Éducation

II.2.11) Information sur les options

Aﬀaires économiques et ﬁnancières

Autre:

Options
oui
non
Description des options:

I.5) Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Santé

Pondération
40

1, 20

Prix 21

- Pondération: 60

II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme ﬁnancé par des fonds de l'Union européenne
Identiﬁcation du projet:
II.2.14) Informations complémentaires:
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Section V: Attribution du marché 1

IV.1) Description

Marché nº: BO.2020/ILLUM/AD

IV.1.1) Type de procédure
Procédure ouverte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure restreinte
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Procédure concurrentielle avec négociation
Procédure accélérée
Justiﬁcation:
Dialogue compétitif
Partenariat d'innovation
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal oﬃciel de l’Union européenne (dans
les cas énumérés ci-dessous) (compléter l'annexe D1)
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre
Un système d'acquisition dynamique a été mis en place
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8) Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics
oui
non

IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure 2
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 105-254124
(Un des suivants: Avis de préinformation utilisé comme appel à la concurrence; Avis de marché; Avis en cas de transparence ex ante volontaire) 5

Un marché/lot est attribué

oui

Lot nº: 2 Intitulé: Illuminations de ﬁn d'année, pose et dépose
non

V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Aucune oﬀre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
Autres raisons (interruption de la procédure)
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document)

V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché: (jj/mm/aaaa) 22/09/2020
V.2.2) Informations sur les oﬀres
Nombre d'oﬀres reçues: [ 1 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de PME: [ ] (PME – telle que déﬁnie dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission)
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: [ 0 ]
Nombre d'oﬀres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: [ 0 ]
Nombre d'oﬀres reçues par voie électronique: [ 1 ]
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques:

oui

non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire 1
Nom oﬃciel: PACT Solutions sa

Numéro national d'identiﬁcation: 2

Adresse postale: Chemin dit "Le Bois", 16
Ville: BRAINE-L'ALLEUD

Code NUTS: BE

Code postal: 1420

Courriel: info@pactsolutions.be

Pays: Belgique
Téléphone: +32 22419566

Adresse internet: (URL)

Fax: +32 22161496

IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
L'avis concerne l'abandon du système d'acquisition dynamique qui fait l'objet de l'avis de marché ci-dessus

Le titulaire est une PME:

oui

non

IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
Le pouvoir adjudicateur n'attribuera aucun autre marché sur la base de l'avis de préinformation ci-dessus

Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 2 [ ]
(dans le cas d'accords-cadres ou de systèmes d'acquisition dynamiques – estimation de la valeur totale maximale pour la durée totale du présent
lot)

V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)

Valeur totale du marché/du lot: [ 127100.00 ]
ou
Oﬀre la plus basse: [ ] / Oﬀre la plus élevée: [ ] prise en considération
Monnaie: EUR
(dans le cas d'accords-cadres – valeur totale maximale pour le présent lot)
(dans le cas de systèmes d'acquisition dynamiques – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les précédents avis
d'attribution de marché)
(dans le cas de marchés fondés sur des accords-cadres, si nécessaire – la valeur du/des marché(s) pour le présent lot n'est pas incluse dans les
précédents avis d'attribution de marché)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d’être sous-traité
Valeur ou pourcentage de la part du marché susceptible d'être sous-traitée 4
Valeur hors TVA: [ ] Monnaie:
Proportion: [ ] %
Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
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Section VI: Renseignements complémentaires

Bulletin der Aanbestedingen

VI.3) Informations complémentaires 2

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

Standaardformulier 3 - NL

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Aankondiging van een gegunde opdracht

Nom oﬃciel: Conseil d'Etat

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Adresse postale: Rue de la Science, 33
Ville: BRUXELLES

Code postal: 1040

Pays: Belgique

Richtlijn 2014/24/EU

Courriel:

Téléphone: +32 22349611

Afdeling I: Aanbestedende dienst

Adresse internet: (URL)

Fax:

I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation 2

Oﬃciële benaming: Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting

Nom oﬃciel:

Nationaal identiﬁcatienummer: 2 400
676 613

Postadres: Parkstraat 115

Adresse postale:
Pays: _____

Plaats: Vilvoorde

Courriel:

Téléphone:

Contactpersoon: De heer Olivier Moelaert

Telefoon: +32 22571150

Adresse internet: (URL)

Fax:

E-mail: projecten@intervilvoordse.be

Fax: +32 22571160

Ville:

Code postal:

VI.4.3) Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours 2
Nom oﬃciel:

Postcode: 1800

Land: België

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.intervilvoordse.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

Adresse postale:
Ville:

NUTS-code: BE241

Code postal:

Pays: _____

Courriel:

Téléphone:

Adresse internet: (URL)

Fax:

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 23/09/2020

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.4) Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type: Sociale huisvestingsmaatschappij

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
4
7
20
21

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
si ces informations sont connues
informations obligatoires non destinées à être publiées
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération
les critères pourront être évalués par ordre d'importance plutôt que par pondération; si le prix est le seul critère d'attribution, la pondération
ne sera pas requise
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Afdeling II: Voorwerp

II.2.1) Benaming: 2

II.1.1) Benaming: Architectuuropdracht voor totale en partiële renovaties van
sociale woningen te Machelen en Diegem
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 71220000
Werken

Referentienummer: 2 2019-005-PR

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

Standaardformulier 3 - NL

II.2) Beschrijving 1 (1)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht
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neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) 10
Waarde: [ 317846.65 ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling
V in)
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 71240000 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE241 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Machelen en Diegem
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Onderhavige overheidsopdracht heeft tot doel een architect aan te duiden voor het ontwerp tot renovatie van sociale
woningen naar de huidige maatstaven en normen die door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) worden
gehanteerd (ontwerprichtlijnen opgenomen in het basiswerk” ontwerpleidraad sociale woningbouw VMSW 2017” en de
budgettaire beperkingen bepaald in de FS3-simulatietabel, voor Inter-Vilvoordse is 95% vooropgesteld als maximum).
De architect leidt en coördineert een ontwerpteam dat mogelijks naast hem kan bestaan uit een studiebureau/ingenieur
technieken en studiebureau/ingenieur stabiliteit, een EPB-verslaggever, een ventilatieverslaggever, een veiligheidscoördinator,
etc….
De architect staat onder meer in voor de voorstudie, dialoog met de aanbestedende overheid, het opmaken van het
schetsontwerp, het voorontwerp, het deﬁnitief ontwerp, het dossier basisaanbesteding werken, opmaak van de aanvragen/
documenten voor de nodige (omgevings)vergunningen of meldingsplicht, de aanbestedingsdocumenten, het onderzoek van
de ingediende oﬀertes,. Hij staat o.a. ook in voor de controle op de uitgevoerde werken, het leiden van de werfvergaderingen,
de opmaak van de werfverslagen, het aansturen van het ontwerpteam, het bijstaan van de aanbestedende overheid bij de
voorlopige en deﬁnitieve oplevering., enz..
Kortom, de architect is verantwoordelijk voor de ganse architectuuropdracht en zal worden vergoed volgens de barema’s en de
contracten ontwerpteam van Inter-Vilvoordse Maatschappij voor Huisvesting die bij deze publicatie gevoegd zijn.
IVMH plant renovatiewerken aan ± 123 ééngezinswoningen verspreid over Machelen en Diegem.
Er zijn:
- 78 huizen waarvoor een renovatie totaal interieur + exterieur dient voorzien te worden (= 7 types)
- 6 ﬂats waarvoor waarvoor een renovatie totaal interieur +exterieur dient voorzien te worden en waarbij 2 ﬂats (duplex op
heden) omgevormd worden tot 1 woning (1 type)
- 20 ﬂats waarvoor een renovatie exterieur + opfrissing interieur dient voorzien te worden (= 3 types)
- 19 woningen (waarvan 15 huizen en 4 ﬂats) waarvoor een renovatie exterieur dient voorzien te worden (= 8 types) en
waarvoor per pand dient bekeken te worden of een opfrissing interieur noodzakelijk is
II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Architectuur - type 50

Weging
95

Kostencriterium
Naam
Totaalprijs voor 11 opmetingen

Weging
5

1, 20

Prijs 21

- Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

IV.1) Beschrijving

Opdracht nr.: 2019-005-PR Perceel nr.: 2 Benaming: Architectuuropdracht voor totale en partiële renovaties van
sociale woningen te Machelen en Diegem

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de
Europese Unie in onderstaande gevallen (vul bijlage D1 in)
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

Een opdracht/perceel wordt gegund

neen

De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen
Andere redenen (stopzetting van de procedure)
Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer)

V.2) Gunning van een opdracht
V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 22/09/2020
V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 5 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ 0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ 0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ 5 ]
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

ja

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: arQ ArchitectenStudio bv

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: Regentiestraat 74

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2

Plaats: Sint-Niklaas

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 228-559836
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5

E-mail: as@arQ.be

IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van
een opdracht werd bekendgemaakt

De contractant is een mkb-bedrijf:

IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

ja

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

NUTS-code: BE

Postcode: 9100

Land: België
Telefoon: +32 37788840

Internetadres: (URL)

Fax: +32 37782979
ja

neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ 317846.65 ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 317846.65 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)
V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Bulletin der Aanbestedingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

De looptijd die vermeld is bij "looptijd" in deze publicatie is louter indicatief.
De aanbestedende overheid speciﬁeert geen exacte looptijd.
De uitvoering zal gebeuren in vermoedelijk 10 fases. Per fase zullen er ongeveer 12 woningen worden gerenoveerd, wat
resulteert in een uitvoering over verschillende jaren.
Zie ook "II.6 Looptijd" en "III.2.4.4 Timing van de bouwwerken" in het bestek.

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Aankondiging van een gegunde opdracht

VI.4) Beroepsprocedures

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

VI.4.1) Beroepsinstantie

Richtlijn 2014/24/EU

Oﬃciële benaming: Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel

Afdeling I: Aanbestedende dienst

Postadres: Waterloolaan 70
Plaats: Brussel

Postcode: 1000

Land: België

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: Levensvreugde Verblijven Vzw

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0441.398.401

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Postadres: Botermelkstraat 201

Oﬃciële benaming:

Plaats: Aalst

Postadres:

Contactpersoon: Mevrouw Liebeth Moens

Telefoon: +32 53767970

Land: _____

E-mail: LM@levensvreugde.be

Fax:

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.levensvreugde-verblijven.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)

Plaats:

Postcode:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
Oﬃciële benaming:
Postadres:
Postcode:

Postcode: 9300

Land: België

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2

Plaats:

NUTS-code: BE231

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.4) Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type: Woonzorgcentrum

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
7
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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Afdeling II: Voorwerp

IV.1) Beschrijving

II.1.1) Benaming: AANSTELLEN VAN EEN ARCHITECT VOOR LEVENSVREUGDE
VERBLIJVEN AALST”.
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 71200000
Werken

Referentienummer: 2 2019/LEV/PV/001

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4
II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

neen

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) 10
Waarde: [ 385689.40 ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling
V in)
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor de gehele looptijd ervan)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere aankondigingen van een gegunde opdracht
was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)

II.2.1) Benaming: 2

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog
Innovatiepartnerschap
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de
Europese Unie in onderstaande gevallen (vul bijlage D1 in)
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Er is een dynamisch aankoopsysteem ingesteld
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

II.2) Beschrijving 1 (1)
Perceel nr.: 2

IV.2) Administratieve inlichtingen

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE231 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Levensvreugde Verblijven Vzw, Botermelkstraat 201 te 9300 Aalst
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Dit bestek heeft tot doel een architect (samen met alle andere nodige technische raadgevers zoals voor de opmetingen,
archeologie, stabiliteit, de veiligheidscoördinatie, de EPB verslaggeving, de technische uitrustingen (m.i.v. bewaking en
beveiliging) en alle overige raadgevers die de architect noodzakelijk acht) aan te stellen voor ee nieuwbouw of renovatie van
een deel van de gebouwen (gebouw blok blauw) van Levensvreugde Verblijven Vzw met als doel een grotere en vernieuwde
huisvesting te geven aan de zorggebruikers en personeel op de huidige locatie
De aanneming van diensten, met betrekking tot de aanstelling van een architect, worden verder gespeciﬁeerd in de procedure.

Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 208-507923
(Een van de volgende: Vooraankondiging gebruikt als een oproep tot mededinging; Aankondiging van een opdracht; Aankondiging in geval van
vrijwillige transparantie vooraf) 5
IV.2.8) Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
De aankondiging houdt de stopzetting van het dynamische aankoopsysteem in dat in het kader van de voornoemde aankondiging van
een opdracht werd bekendgemaakt
IV.2.9) Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

II.2.5) Gunningscriteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Naam
Schtesontwerp

Weging
40

Kostencriterium
Naam
Financieel

Weging
40

Prijs 21
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Afdeling IV: Procedure

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.3) Type opdracht

3/5
BE001 23/09/2020 - BDA nummer: 2020-532950
AANSTELLEN VAN EEN ARCHITECT VOOR LEVENSVREUGDE VERBLIJVEN AALST”.

Naam
Kwaliteitsplan

Weging
20

1, 20

- Weging:

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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VI.3) Nadere inlichtingen 2

Opdracht nr.: 2019/LEV/PV/001 Perceel nr.: 2 Benaming: AANSTELLEN VAN EEN ARCHITECT VOOR
LEVENSVREUGDE VERBLIJVEN AALST”.
ja

Standaardformulier 3 - NL

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht 1

Een opdracht/perceel wordt gegund

5/5
BE001 23/09/2020 - BDA nummer: 2020-532950
AANSTELLEN VAN EEN ARCHITECT VOOR LEVENSVREUGDE VERBLIJVEN AALST”.

neen

VI.4) Beroepsprocedures

V.1) Inlichtingen over niet-gunning

VI.4.1) Beroepsinstantie

De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Oﬃciële benaming: raad van state

Andere redenen (stopzetting van de procedure)
Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer)

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

V.2) Gunning van een opdracht

Postcode: 1040

Land: België

E-mail: info@raadvanstate.be

Telefoon: +32 22349611

V.2.1) Datum van de sluiting van de overeenkomst: (dd/mm/jjjj) 22/09/2020

Internetadres: (URL)

Fax:

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: [ 4 ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: [ ] (mkb – zoals gedeﬁnieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: [ 0 ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: [ 0 ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: [ 4 ]

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

De opdracht is gegund aan een groep ondernemers:

ja

Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

neen

V.2.3) Naam en adres van de contractant 1
Oﬃciële benaming: LAVA architecten

Nationaal identiﬁcatienummer:

2

Postadres: Parijsstraat 74
Plaats: Leuven

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2

NUTS-code: BE

Postcode: 3000

Land: België

Oﬃciële benaming:

E-mail: info@lava-architecten.be

Telefoon: +32 16230141

Postadres:

Internetadres: (URL)

Fax:

Plaats:

De contractant is een mkb-bedrijf:

ja

neen

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 [ ]
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

Totale waarde van de opdracht/het perceel: [ 385689.40 ]
of
Laagste oﬀerte: [ ] / Hoogste oﬀerte: [ ] meegerekend
Munt: EUR
(in het geval van raamovereenkomsten – de totale maximumwaarde voor dit perceel)
(in het geval van dynamische aankoopsystemen – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere aankondigingen van een
gegunde opdracht was/waren opgenomen)
(in het geval van opdrachten op basis van raamovereenkomsten, indien vereist – de waarde van de opdracht(en) voor dit perceel, die niet in eerdere
aankondigingen van een gegunde opdracht was/waren opgenomen)
V.2.5) Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed 4
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
Deel: [ ] %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
7
20

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt
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Bulletin der Aanbestedingen

Afdeling II: Voorwerp

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

II.1) Omvang van de aanbesteding

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Benaming: Oproep tot aanvraag tot deelneming - Verzekeringen gemeente,
AGB, OCMW en vzw Vrije Tijd Tremelo

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 66500000

Aankondiging van een opdracht
Richtlijn 2014/24/EU

Werken

Referentienummer: 2 2020/059

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.1.1
II.1.5) Geraamde totale waarde 2

II.1.6) Inlichtingen over percelen

I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: Gemeente Tremelo

Nationaal identiﬁcatienummer:
207.525.956

2

BE

Postadres: Veldonkstraat 1
NUTS-code: BE242

II.1.3) Type opdracht

Postcode: 3120

Land: België

Contactpersoon: Mevrouw Sabine Clerix

Telefoon: +32 16525437

E-mail: sabine.clerix@tremelo.be

Fax: +32 16537267

Verdeling in percelen

ja

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal:

I.2) Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://cloud.3p.eu/
Downloads/1/558/AU/2020
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL) https://eten.publicprocurement.be
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

I.4) Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip
van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

één perceel

Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen
worden gecombineerd:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.tremelo.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)

Regionale of plaatselijke instantie

Standaardformulier 2 - NL

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van de
raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem)

Afdeling I: Aanbestedende dienst

Plaats: Tremelo
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II.2) Beschrijving 1 (1)
Perceel nr.: 2 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 66500000 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.1) Benaming: 2 Perceel 2 - Aansprakelijkheidsverzekeringen (inclusief BA LO en Perceel nr.: 2 2
LO)
II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 66500000 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE242 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Tremelo
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
zie II.2.1
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

NUTS-code: 1 [ BE242 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Tremelo
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
zie II.2.1
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: 3 / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: 3 / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:

Standaardformulier 2 - NL

II.2) Beschrijving 1 (2)

II.2.1) Benaming: 2 Perceel 1 - arbeidsongevallen

Varianten worden geaccepteerd
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Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2) Beschrijving 1 (3)
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II.2) Beschrijving 1 (4)

II.2.1) Benaming: 2 Perceel 3 - patrimoniumverzekeringen

Perceel nr.: 2 3

II.2.1) Benaming: 2 Perceel 4 - voertuigverzekeringen

Perceel nr.: 2 4

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 66500000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s): 2
CPV-code hoofdcategorie: 1 66500000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.2.3) Plaats van uitvoering

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [ BE242 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Tremelo

NUTS-code: 1 [ BE242 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Tremelo

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
zie II.2.1

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
zie II.2.1

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria

Kwaliteitscriterium

Kwaliteitscriterium 1, 2, 20

1, 2, 20

Kostencriterium 1, 20

Kostencriterium 1, 20

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.6) Geraamde waarde

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48 of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: 3 / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: 3 / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

II.2.10) Inlichtingen over varianten

II.2.10) Inlichtingen over varianten

Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

Varianten worden geaccepteerd

ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties

II.2.11) Inlichtingen over opties

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten

Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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II.2.1) Benaming: 2 Perceel 5 - hospitalisatieverzekering

Perceel nr.: 2 5

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s):
CPV-code hoofdcategorie: 1 66500000 CPV-code subcategorie: 1, 2
2

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [ BE242 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Tremelo
II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
zie II.2.1
II.2.5) Gunningscriteria:
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20
Prijs 21 - Weging:
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: [ ] Munt:
(in het geval van raamovereenkomsten of dynamische aankoopsystemen – de geraamde totale maximumwaarde voor de gehele looptijd van dit
perceel)
II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: of Looptijd in dagen:
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) 01/01/2021 / Einde: (dd/mm/jjjj) 31/12/2024
Deze opdracht kan worden verlengd
Beschrijving van verlengingen:

ja

neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd (niet van toepassing bij openbare
procedures)
Beoogd aantal gegadigden:
of Beoogd minimumaantal: 3 / Maximumaantal: 2
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
II.2.10) Inlichtingen over varianten
ja

neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties
ja
neen
Beschrijving van opties:
II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi
Inschrijvingen moeten worden ingediend in de vorm van een elektronische catalogus of moeten een elektronische catalogus
bevatten
II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
geﬁnancierd
ja
neen
Benaming van het project:
II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen

II.2) Beschrijving 1 (5)

Varianten worden geaccepteerd
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III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van
de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016.
III.1.2) Economische en ﬁnanciële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
1. De kandidaat bewijst zijn economische en ﬁnanciële draagkracht aan de hand van:
- een verklaring betreﬀende de totale omzet en de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over de
laatste 3 beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrijver
met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn.
Eventuele minimumeisen: 2 1. De minimale vereisten qua economische en ﬁnanciële draagkracht zijn:
- een bewijs of kopie daarvan dat de inschrijver in de hoedanigheid van (her-)verzekeraar optreedt, afgeleverd door de
autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) krachtens hoofdstuk II van de wet van 9 juli 1975 betreﬀende de controle
der verzekeringsondernemingen
- de inschrijver zal een omzet in de desbetreﬀende verzekeringstakken aantonen die minimaal 2x de contractwaarde is van het
perceel waarvoor hij een oﬀerte indient.
De minimale vereisten qua economische en ﬁnanciële draagkracht zijn:
- een bewijs of kopie daarvan dat de inschrijver in de hoedanigheid van (her-)verzekeraar optreedt, afgeleverd door de
autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) krachtens hoofdstuk II van de wet van 9 juli 1975 betreﬀende de controle
der verzekeringsondernemingen
- de inschrijver zal een omzet in de desbetreﬀende verzekeringstakken aantonen die minimaal 2x de contractwaarde is van het
perceel waarvoor hij een oﬀerte indient.
III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de
onderstaande selectiecriteria:
1. De kandidaat bewijst zijn technische en beroepsbekwaamheid aan de hand van:
- Een attest afgeleverd door de bevoegde overheid van het land waar de maatschappelijke zetel van de inschrijver gevestigd
is waaruit blijkt dat de inschrijver als verzekeraar erkend is voor de speciﬁeke verzekeringstakken waarvoor de oﬀerte wordt
ingediend (+ vertaling in het Nederlands indien opgesteld in een andere taal).
- Een lijst van minimum 3 van de voornaamste gelijkaardige diensten (van minimum gelijke omvang als de huidige) uitgevoerd
tijdens de laatste 3 jaar, met vermelding van bedrag en datum en van publiek- en privaatrechtelijke instanties waarvoor zij
bestemd waren.
- Een verklaring betreﬀende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener en de omvang van het
kaderpersoneel gedurende de laatste 3 jaar aangevuld met informatie over de studie- of beroepskwaliﬁcaties van de
dienstverlener of het kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzonder van degenen die met de dienstverlening kunnen
worden belast. De kandidaat toont aan dat hij voldoende gekwaliﬁceerd personeel kan inzetten om de opdracht met de
vereiste kwaliteit en inzet te kunnen uitvoeren gedurende de hele uitvoeringstermijn.
Eventuele minimumeisen: 2 1. De minimale vereisten qua technische en beroepsbekwaamheid zijn:
- Een attest afgeleverd door de bevoegde instanties van het land waar de maatschappelijke zetel van de inschrijver gevestigd
is, waaruit blijkt dat de inschrijver als verzekeraar erkend is door de FSMA/NBB of een gelijkaardige buitenlandse instantie (+
vertaling in het Nederlands indien opgesteld in een andere taal).
De minimale vereisten qua technische en beroepsbekwaamheid zijn:
- Een attest afgeleverd door de bevoegde instanties van het land waar de maatschappelijke zetel van de inschrijver gevestigd
is, waaruit blijkt dat de inschrijver als verzekeraar erkend is door de FSMA/NBB of een gelijkaardige buitenlandse instantie (+
vertaling in het Nederlands indien opgesteld in een andere taal).
III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten 2
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht 2
III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep (enkel voor dienstenovereenkomsten)
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwaliﬁcaties van het personeel dat met het uitvoeren van de opdracht wordt
belast
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Afdeling IV: Procedure

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

IV.1) Beschrijving

VI.1) Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht
ja
neen
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt: 2

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Niet-openbare procedure
Versnelde procedure
Motivering:
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Versnelde procedure
Motivering:
Concurrentiegerichte dialoog

VI.2) Inlichtingen over elektronische workﬂows
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

VI.3) Nadere inlichtingen 2
De kandidaturen en oﬀertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://
eten.publicprocurement.be/.

Innovatiepartnerschap
IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst

VI.4) Beroepsprocedures

Raamovereenkomst met één onderneming
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2

VI.4.1) Beroepsinstantie
Oﬃciële benaming: Raad van State

De aanbesteding houdt de instelling van een dynamisch aankoopsysteem in
Extra aankopers kunnen gebruikmaken van het dynamische aankoopsysteem

Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel

In het geval van raamovereenkomsten – motivering voor een looptijd van meer dan vier jaar:
IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter
onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling (enkel voor mededingingsprocedures met onderhandeling)
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële inschrijvingen zonder
onderhandelingen te voeren
IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:
IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA
ja
neen

Land: België
Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2
Oﬃciële benaming:
Postadres:
Plaats:

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2
Oﬃciële benaming:

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreﬀende deze procedure 2

Postadres:

Nummer van de aankondiging in het PB S:
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging door middel van een kopersproﬁel)

Plaats:

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 27/10/2020 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 08:00

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming: 1
[ NL ]

Postcode: 1040

E-mail:

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: (dd/mm/jjjj) ______(in het geval van een niet-openbare prijsvraag)

Standaardformulier 2 - NL

4

Postcode:

Land: _____

E-mail:

Telefoon:

Internetadres: (URL)

Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 23/09/2020

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: (dd/mm/jjjj) ______
of Looptijd in maanden: 4(vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: (dd/mm/jjjj) ______ Plaatselijke tijd: (uu:mm)
Plaats:
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt

2020-270 BULLETIN DES ADJUDICATIONS - 2020/09/26 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN 203/211

1/4
BE001 23/09/2020 - Numéro BDA: 2020-532953
Formulaire standard 14 - FR
RWT-2020/17: Marché public de services relatif à la conclusion de contrats de performance énergétique pour des bâtiments de
pouvoirs publics locaux wallons dans une perspective d'insertion socioprofessionnelle, de soutien aux PME et de promotion de
l’EFC.

Bulletin des Adjudications

Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

Publication du Service Fédéral e-Procurement
SPF Stratégie et Appui - Boulevard Simon Bolivar, 30

II.1) Étendue du marché

B-1000 Bruxelles

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Rectiﬁcatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectiﬁcatif
Directive 2014/23/UE
Directive 2014/24/UE
Directive 2014/25/UE
Rappel: si la rectiﬁcation ou l'ajout d'informations entraîne une modiﬁcation substantielle des conditions indiquées dans l'avis de marché
original, il sera alors nécessaire de proroger les dates limites initialement prévues ou de lancer une nouvelle procédure.

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice (tel qu'indiqué dans l'avis original)
I.1) Nom et adresses 1
Nom oﬃciel: BEFIN

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0419.202.029_538614

Adresse postale: avenue Maurice Destenay 13
Ville: Liège

Code NUTS: BE332

2/4
BE001 23/09/2020 - Numéro BDA: 2020-532953
Formulaire standard 14 - FR
RWT-2020/17: Marché public de services relatif à la conclusion de contrats de performance énergétique pour des bâtiments de
pouvoirs publics locaux wallons dans une perspective d'insertion socioprofessionnelle, de soutien aux PME et de promotion de
l’EFC.

Code postal: 4000

II.1.1) Intitulé: RWT-2020/17: Marché public de services relatif à la conclusion de
contrats de performance énergétique pour des bâtiments de pouvoirs publics
locaux wallons dans une perspective d'insertion socioprofessionnelle, de soutien
aux PME et de promotion de l’EFC.
II.1.2) Code CPV principal: 71314000

Descripteur supplémentaire: 1, 2

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux

Numéro de référence: 2 BEFIN -RWT-2020/17
-F02_1

Services

II.1.4) Description succincte: Le marché vise un objectif d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments/sites
repris dans les diﬀérents lots avec engagement contractuel de résultat et vise donc à réduire les émissions de gaz à eﬀet de
serre, par rapport à la situation de référence des bâtiments.
A cet eﬀet, le candidat s’engagera, au terme de la procédure de passation du marché, à :
a) Atteindre au plus tôt et maintenir pendant toute la durée du contrat, (i) l’objectif d’amélioration de la performance
énergétique et (ii) l’objectif de réduction des émissions de gaz à eﬀet de serre, ﬁxés pour des bâtiments et exprimés,
respectivement, en niveau de consommation d’énergie primaire à atteindre et en masse équivalent CO2.
La réduction minimale de consommation énergétique attendue par rapport à la situation initiale de l’ensemble des bâtiments
du lot ainsi que par rapport à la situation initiale de chaque bâtiment sera jointe au CSCh , étant entendu que le PA pourra se
réserver le droit d’écarter l’oﬀre ne respectant pas cette exigence.
Le souhait du PA est que l’objectif d’amélioration de la performance énergétique, qui ressortira de la courbe prévisionnelle
d’engagement, soit atteint le plus rapidement possible.
b) Respecter un niveau de service contractuel qui sera déﬁni dans le CSCh ,
c) Former le personnel technique du PAB à la bonne gestion des équipements installés par le prestataire.
le tout, en limitant les émissions de CO2 lors des déplacements des équipes, au stade de l’exécution.

Pays: Belgique

Point(s) de contact:

Téléphone: +32 42358883

Courriel: marches@renowatt.be

Fax:

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) https://www.renowatt.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=383205
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RWT-2020/17: Marché public de services relatif à la conclusion de contrats de performance énergétique pour des bâtiments de
pouvoirs publics locaux wallons dans une perspective d'insertion socioprofessionnelle, de soutien aux PME et de promotion de
l’EFC.

Section VI: Renseignements complémentaires

Section VII: Modiﬁcations

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 23/09/2020

VII.1) Informations à rectiﬁer ou à ajouter
VII.1.1) Motif de la modiﬁcation 7

VI.6) Référence de l'avis original
Avis original envoyé par 7

eNotices

TED eSender

Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2020-526583
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 152-371751
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 07/08/2020

Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur

Autres:

Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2) Texte à rectiﬁer dans l'avis original 1 (indiquer les numéros de section et de paragraphe concernés de l'avis original)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
Attention, nouvelle version du tableau des références (Annexe C) disponible dans la version erratum II du Guide de sélection.
Modiﬁcation apportée: la référence en gestion des ﬂuides médicaux est seulement demandée dans le cadre d'une sélection
éventuelle pour le lot 8 (CPE Hôpital de Malmédy -Centre hospitalier Reine Astrid). Voir la réponse du Pouvoir adjudicateur à ce
propos dans le forum de discussion.

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
7

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
informations obligatoires non destinées à être publiées
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Bulletin der Aanbestedingen

Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30 B-1000 Brussel

II.1) Omvang van de aanbesteding

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be

II.1.1) Benaming: DENDERLEEUW GO! atheneum capa19 - Design & Build (Ontwerp Referentienummer: 2 GO/20902/19904001/2020/4311/
en uitvoering van uitbreiding KA Denderleeuw)
JVV

www.publicprocurement.be

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45262800

Rectiﬁcatie
Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

II.1.3) Type opdracht

Werken

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: zie II.2.4 (van de oorspronkelijke publicatie)

Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/25/EU
Ter herinnering: als correcties of wijzigingen van een aankondiging een belangrijke wijziging van de mededingingsvoorwaarden tot gevolg
hebben, moeten de oorspronkelijk gestelde termijnen worden verlengd of moet een nieuwe procedure worden uitgeschreven.

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)
I.1) Naam en adressen 1
Oﬃciële benaming: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Nationaal identiﬁcatienummer: 2 GO!

Postadres: Willebroekkaai 36
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE2

Postcode: 1000

Land: België

Contactpersoon: De heer Jan Van Vooren

Telefoon: +32 27909502

E-mail: jan.van.vooren@g-o.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.g-o.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL)
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 26/09/2020

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7
TED eSender-login: 7 PCO000

eNotices

TED eSender

een ander kanaal:

TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2020-527256
Nummer van de aankondiging in het PB S:

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging 1 (de afdeling en het desbetreﬀende punt in de oorspronkelijke
aankondiging vermelden)

Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 10/08/2020
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Afdelingsnummer: III.1.3
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Minimumeisen betreﬀende de
technische bekwaamheid

In plaats van:
1. Technische bekwaamheid Aannemer :
De Aannemer zal zijn technische
bekwaamheid
aantonen aan de hand van:
1. Zijn erkenning, categorie D, klasse 4.
-Eén (1) referentieproject uitgevoerd in een
design en build formule, hetzij een
privéopdracht
hetzij een overheidsopdracht
waarbij het ontwerp en de bouw van
dit project te samen werden gegund en
waarbij de Inschrijver zich engageerde om
zijn ontwerp tevens te realiseren tegen een
vaste prijs. De voorlopige oplevering van de
bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013
en het totale Projectbudget is minstens
500.000 euro inclusief studiekosten, incl.
BTW.
DBF(M) / DBm en Scholen van Morgen
worden aanvaard als referentieproject.
-Eén (1) referentieproject inzake
Nieuwbouw, van een publiek gebouw
met bouwkost van 500.000 euro excl.
BTW en erelonen. De oplevering van dit
bouwwerken vond plaats na 1 januari
2013. Oudere referenties worden niet in
aanmerking genomen.
2. Technische bekwaamheid Ontwerper :
De Ontwerper zal zijn technische
bekwaamheid aantonen aan de hand van:
1.De studies en beroepskwaliﬁcaties
van de voorgestelde architect, zijn
ondernemingskader en, in het bijzonder,
van de verantwoordelijke(n) die voor de
leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen
instaan.
2.Bewijs van inschrijving als architect
op de tabel van de Orde der Architecten
(Kandidaten die onderdaan zijn van een
lidstaat van de Europese Unie of van
een Staat die partij is bij het akkoord
betreﬀende de Europese Economische
Ruimte, moeten bij hun Oﬀerte een attest
voegen dat verklaart dat ze genieten van
de machtiging bedoeld in Artikel 8 van de
Wet van 26 juni 1963 houdende oprichting
van een Orde van Architecten en/of een
verklaring dat ze wettelijk de activiteiten
van architect uitoefenen in de Staat waar
ze gevestigd zijn).
-Eén (1) referentieproject uitgevoerd in een
design en build formule, hetzij een
privéopdracht
hetzij een overheidsopdracht
waarbij het ontwerp en de bouw van
dit project te samen werden gegund en
waarbij de Inschrijver zich engageerde om
zijn ontwerp tevens te realiseren tegen een
vaste prijs. De voorlopige oplevering van de
bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013
en het totale Projectbudget is minstens
500.000 euro inclusief studiekosten, incl.
BTW.
DBF(M) / DBm en Scholen van Morgen
worden aanvaard als referentieproject.
-Eén (1) referentieproject inzake
nieuwbouw van een publiek gebouw
met bouwkost van 500.000 euro excl.
BTW en erelonen. De oplevering van dit
bouwwerken vond plaats na 1 januari
2013. Oudere referenties worden niet in
aanmerking genomen.
3. Technische bekwaamheid Ingenieur
Technieken : De Ingenieur Technieken zal
zijn technische bekwaamheid aantonen

Te lezen:
1. Technische bekwaamheid Aannemer :
DeAannemer zal zijn technische
bekwaamheid
aantonen aan de hand van:
1. Zijn erkenning, categorie D, klasse 4.
-Eén (1) referentieproject uitgevoerd in een
design en build formule, hetzij een
privéopdracht
hetzij een overheidsopdracht
waarbij het ontwerp en de bouw van
dit project te samen werden gegund en
waarbij de Inschrijver zich engageerde om
zijn ontwerp tevens te realiseren tegen een
vaste prijs. De voorlopige oplevering van de
bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013
en het totale Projectbudget is minstens
500.000 euro inclusief studiekosten, incl.
BTW.
DBF(M) / DBm en Scholen van Morgen
worden aanvaard als referentieproject.
-Eén (1) referentieproject inzake
Nieuwbouw, uitbreiding of verbouwing van
een publiek gebouw
met bouwkost van 500.000 euro excl.
BTW en erelonen. De oplevering van dit
bouwwerken vond plaats na 1 januari
2013. Oudere referenties worden niet in
aanmerking genomen.
2. Technische bekwaamheid Ontwerper :
De Ontwerper zal zijn technische
bekwaamheid aantonen aan de hand van:
1.De studies en beroepskwaliﬁcaties
van de voorgestelde architect, zijn
ondernemingskader en, in het bijzonder,
van de verantwoordelijke(n) die voor de
leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen
instaan.
2.Bewijs van inschrijving als architect
op de tabel van de Orde der Architecten
(Kandidaten die onderdaan zijn van een
lidstaat van de Europese Unie of van
een Staat die partij is bij het akkoord
betreﬀende de Europese Economische
Ruimte, moeten bij hun Oﬀerte een attest
voegen dat verklaart dat ze genieten van
de machtiging bedoeld in Artikel 8 van de
Wet van 26 juni 1963 houdende oprichting
van een Orde van Architecten en/of een
verklaring dat ze wettelijk de activiteiten
van architect uitoefenen in de Staat waar
ze gevestigd zijn).
-Eén (1) referentieproject uitgevoerd in een
design en build formule, hetzij een
privéopdracht
hetzij een overheidsopdracht
waarbij het ontwerp en de bouw van
dit project te samen werden gegund en
waarbij de Inschrijver zich engageerde om
zijn ontwerp tevens te realiseren tegen een
vaste prijs. De voorlopige oplevering van de
bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013
en het totale Projectbudget is minstens
500.000 euro inclusief studiekosten, incl.
BTW.
DBF(M) / DBm en Scholen van Morgen
worden aanvaard als referentieproject.
-Eén (1) referentieproject inzake
nieuwbouw van een publiek gebouw
met bouwkost van 500.000 euro excl.
BTW en erelonen. De oplevering van dit
bouwwerken vond plaats na 1 januari
2013. Oudere referenties worden niet in
aanmerking genomen.
3. Technische bekwaamheid Ingenieur
Technieken : De Ingenieur Technieken zal
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aan de hand van:
1. De studies en beroepskwaliﬁcaties
van de voorgestelde ingenieur, zijn
ondernemingskader en, in het bijzonder,
van de verantwoordelijke(n) die voor de
leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen
instaan.
-Eén (1) referentieproject uitgevoerd in een
design en build formule, hetzij een
privéopdracht
hetzij een overheidsopdracht
waarbij het ontwerp en de bouw van
dit project te samen werden gegund en
waarbij de Inschrijver zich engageerde om
zijn ontwerp tevens te realiseren tegen een
vaste prijs. De voorlopige oplevering van de
bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013
en het totale Projectbudget is minstens
500.000 euro inclusief studiekosten, incl.
BTW.
DBF(M) / DBm en Scholen van Morgen
worden aanvaard als referentieproject.
-Eén (1) referentieproject inzake
nieuwbouw van een publiek gebouw
met bouwkost van 500.000 euro excl.
BTW en erelonen. De oplevering van dit
bouwwerken vond plaats na 1 januari
2013. Oudere referenties worden niet in
aanmerking genomen.
4. Technische bekwaamheid Ingenieur
Stabiliteit : De Ingenieur Stabiliteit zal zijn
technische bekwaamheid aantonen aan de
hand van:
1.De studies en beroepskwaliﬁcaties
van de voorgestelde architect, zijn
ondernemingskader en, in het bijzonder,
van de verantwoordelijke(n) die voor de
leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen
instaan.
-Eén (1) referentieproject uitgevoerd in een
design en build formule, hetzij een
privéopdracht
hetzij een overheidsopdracht
waarbij het ontwerp en de bouw van
dit project te samen werden gegund en
waarbij de Inschrijver zich engageerde om
zijn ontwerp tevens te realiseren tegen een
vaste prijs. De voorlopige oplevering van de
bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013
en het totale Projectbudget is minstens
500.000 euro inclusief studiekosten, incl.
BTW.
DBF(M) / DBm en Scholen van Morgen
worden aanvaard als referentieproject.
-Eén (1) referentieproject inzake
nieuwbouw van een publiek gebouw
met bouwkost van 500.000 euro excl.
BTW en erelonen. De oplevering van dit
bouwwerken vond plaats na 1 januari
2013. Oudere referenties worden niet in
aanmerking genomen.
5. Technische bekwaamheid Ingenieur
Akoestiek : De Ingenieur Akoestiek zal zijn
technische bekwaamheid aantonen aan de
hand van:
1. De studies en beroepskwaliﬁcaties
van de voorgestelde ingenieur, zijn
ondernemingskader en, in het bijzonder,
van de verantwoordelijke(n) die voor de
leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen
instaan.
1.000.000 euro inclusief studiekosten, incl.
BTW.
DBF(M) / DBm en Scholen van Morgen
worden aanvaard als referentieproject.
3. Eén (1) referentieproject stabiliteit

zijn technische bekwaamheid aantonen
aan de hand van:
1. De studies en beroepskwaliﬁcaties
van de voorgestelde ingenieur, zijn
ondernemingskader en, in het bijzonder,
van de verantwoordelijke(n) die voor de
leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen
instaan.
-Eén (1) referentieproject uitgevoerd in een
design en build formule, hetzij een
privéopdracht
hetzij een overheidsopdracht
waarbij het ontwerp en de bouw van
dit project te samen werden gegund en
waarbij de Inschrijver zich engageerde om
zijn ontwerp tevens te realiseren tegen een
vaste prijs. De voorlopige oplevering van de
bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013
en het totale Projectbudget is minstens
500.000 euro inclusief studiekosten, incl.
BTW.
DBF(M) / DBm en Scholen van Morgen
worden aanvaard als referentieproject.
-Eén (1) referentieproject inzake
nieuwbouw van een publiek gebouw
met bouwkost van 500.000 euro excl.
BTW en erelonen. De oplevering van dit
bouwwerken vond plaats na 1 januari
2013. Oudere referenties worden niet in
aanmerking genomen.
4. Technische bekwaamheid Ingenieur
Stabiliteit : De Ingenieur Stabiliteit zal zijn
technische bekwaamheid aantonen aan de
hand van:
1.De studies en beroepskwaliﬁcaties
van de voorgestelde architect, zijn
ondernemingskader en, in het bijzonder,
van de verantwoordelijke(n) die voor de
leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen
instaan.
-Eén (1) referentieproject uitgevoerd in een
design en build formule, hetzij een
privéopdracht
hetzij een overheidsopdracht
waarbij het ontwerp en de bouw van
dit project te samen werden gegund en
waarbij de Inschrijver zich engageerde om
zijn ontwerp tevens te realiseren tegen een
vaste prijs. De voorlopige oplevering van de
bouwwerken vond plaats na 1 januari 2013
en het totale Projectbudget is minstens
500.000 euro inclusief studiekosten, incl.
BTW.
DBF(M) / DBm en Scholen van Morgen
worden aanvaard als referentieproject.
-Eén (1) referentieproject inzake
nieuwbouw van een publiek gebouw
met bouwkost van 500.000 euro excl.
BTW en erelonen. De oplevering van dit
bouwwerken vond plaats na 1 januari
2013. Oudere referenties worden niet in
aanmerking genomen.
5. Technische bekwaamheid Ingenieur
Akoestiek : De Ingenieur Akoestiek zal zijn
technische bekwaamheid aantonen aan de
hand van:
1. De studies en beroepskwaliﬁcaties
van de voorgestelde ingenieur, zijn
ondernemingskader en, in het bijzonder,
van de verantwoordelijke(n) die voor de
leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen
instaan.
1.000.000 euro inclusief studiekosten, incl.
BTW.
DBF(M) / DBm en Scholen van Morgen
worden aanvaard als referentieproject.
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uitgevoerd voor één publiek gebouw met
een bouwkost van minstens 1.000.000
euro excl. BTW en erelonen, waarbij de
oplevering van de bouwwerken plaatsvond
na 1 januari 2013.
Technische bekwaamheid Ingenieur
Akoestiek
De Ingenieur Akoestiek zal zijn technische
bekwaamheid aantonen aan de hand van:
1. De studies en beroepskwaliﬁcaties
van de voorgestelde ingenieur, zijn
ondernemingskader en, in het bijzonder,
van de verantwoordelijke(n) die voor de
leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen
instaan.
2. Eén (1) referentieproject betreﬀende de
akoestische studie voor de bouw van een
basis- of middelbare school. De deﬁnitieve
oplevering van de bouwwerken vond plaats
na 1 januari 2014

3. Eén (1) referentieproject stabiliteit
uitgevoerd voor één publiek gebouw met
een bouwkost van minstens 1.000.000
euro excl. BTW en erelonen, waarbij de
oplevering van de bouwwerken plaatsvond
na 1 januari 2013.
Technische bekwaamheid Ingenieur
Akoestiek
De Ingenieur Akoestiek zal zijn technische
bekwaamheid aantonen aan de hand van:
1. De studies en beroepskwaliﬁcaties
van de voorgestelde ingenieur, zijn
ondernemingskader en, in het bijzonder,
van de verantwoordelijke(n) die voor de
leiding van de ontwerpopdracht zal/zullen
instaan.
2. Eén (1) referentieproject betreﬀende de
akoestische studie voor de bouw van een
basis- of middelbare school. De deﬁnitieve
oplevering van de bouwwerken vond plaats
na 1 januari 2014

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
In concreto werd met deze Rectiﬁcatie volgende gewijzigd bij de Technische bekwaamheid Aannemer.
-Eén (1) referentieproject inzake Nieuwbouw, van een publiek gebouw met bouwkost van 500.000 euro excl. BTW en erelonen.
dit wordt gewijzigd in
-Eén (1) referentieproject inzake Nieuwbouw, uitbreiding of verbouwing van een publiek gebouw met bouwkost van 500.000
euro excl. BTW en erelonen.
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Rectiﬁcatif
Avis d'information complémentaire ou avis rectiﬁcatif
Directive 2014/23/UE
Directive 2014/24/UE
Directive 2014/25/UE
Rappel: si la rectiﬁcation ou l'ajout d'informations entraîne une modiﬁcation substantielle des conditions indiquées dans l'avis de marché
original, il sera alors nécessaire de proroger les dates limites initialement prévues ou de lancer une nouvelle procédure.

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice (tel qu'indiqué dans l'avis original)
I.1) Nom et adresses 1
Nom oﬃciel: Province de Liège - Collège provincial

Numéro national
d'identiﬁcation: 2 0207.725.104_568799

Adresse postale: Place Saint Lambert, 18 A
Ville: LIEGE

Code NUTS: BE332

Code postal: 4000

Pays: Belgique

Point(s) de contact: Direction générale transversale

Téléphone: +32 42792236

Courriel: chantal.puts@provincedeliege.be

Fax: +32 42792101

Adresse(s) internet
Adresse principale: (URL) http://www.provincedeliege.be
Adresse du proﬁl d’acheteur: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=379124

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
7

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
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Section II: Objet (tel qu'indiqué dans l'avis original)

Section VI: Renseignements complémentaires

II.1) Étendue du marché

VI.5) Date d’envoi du présent avis: (jj/mm/aaaa) 26/09/2020

II.1.1) Intitulé: Assistance au développement et à l’organisation du Laboratoire
provincial
II.1.2) Code CPV principal: 71900000

Descripteur supplémentaire:

II.1.3) Type de marché

Fournitures

Travaux
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Numéro de référence: 2 Prov Lg - DGT MP-2020-04769-F02_0

1, 2

Services

II.1.4) Description succincte: Services d’étude, d’appui et d’assistance à l’organisation et au repositionnement stratégique,
technique et scientiﬁque du Laboratoire provincial de la Province de Liège

VI.6) Référence de l'avis original
Avis original envoyé par 7

eNotices

TED eSender

Autres:

Login TED eSender: 7 BE001 login client TED eSender: 7
Référence de l'avis: 7 (année et numéro de document) 2020-524817
Numéro de l'avis au JO série S:
Date d'envoi de l'avis original: 7 (jj/mm/aaaa) 15/07/2020
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Section VII: Modiﬁcations
VII.1) Informations à rectiﬁer ou à ajouter
VII.1.1) Motif de la modiﬁcation 7
Modiﬁcation des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
Publication sur le TED non conforme aux informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur
VII.1.2) Texte à rectiﬁer dans l'avis original 1 (indiquer les numéros de section et de paragraphe concernés de l'avis original)

VII.2) Autres informations complémentaires: 2
Powerpoint (présentation)

Il est de la responsabilité du pouvoir adjudicateur/de l'entité adjudicatrice de
garantir le respect du droit de l'Union européenne et de la législation applicable.
1
2
7

répéter autant de fois que nécessaire
le cas échéant
informations obligatoires non destinées à être publiées

