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Bulletin der Aanbestedingen
Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD P&O – Wetstraat, 51     B-1040 Brussel

+32 27905200
e.proc@publicprocurement.be
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 Melle Nationaal identificatienummer: 2

Postadres: Gemeenteplein 1

Plaats: Melle NUTS-code: BE234 Postcode: 9090 Land: België

Contactpersoon: De heer Hans Magerman Telefoon: +32 92100750

E-mail: hans.magerman@melle.be Fax: +32 92100739
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.melle.be
Adres van het kopersprofiel: (URL)

Officiële benaming: Farys TMVW Nationaal
identificatienummer: 2 BE554887312

Postadres: Stropstraat 1

Plaats: GENT NUTS-code: BE234 Postcode: 9000 Land: België

Contactpersoon: Telefoon:

E-mail: thomas.walleyn@farys.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.farys.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.

mailto:e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be
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I.3) Communicatie

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL) https://cloud.3p.eu/
Downloads/1/254/1U/2017
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: Ingenieursbureau Goegebeur-D'Hauwer Nationaal
identificatienummer: 2 BE473610418

Postadres: Valleistraat 75

Plaats: Meerbeke NUTS-code: BE Postcode: 9402 Land: België

Contactpersoon: Telefoon: +32 54320470

E-mail: info@sbgoegebeur.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) www.sbgoegebeur.be
Adres van het kopersprofiel: (URL)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL)
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:

I.5) Hoofdactiviteit

Algemene overheidsdiensten
Defensie
Openbare orde en veiligheid
Milieu
Economische en financiële zaken
Gezondheid

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Sociale bescherming
Recreatie, cultuur en godsdienst
Onderwijs
Andere:
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Aanleggen van voetpaden en parkeerstroken langs de
Schauwegemstraat-deel te Melle

Referentienummer: 2 90901604B

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45233120 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken 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: 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.2.1) Benaming: 2 Perceel nr.: 2

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

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: 1 [BE234 ]
Voornaamste plaats van uitvoering: Gemeente Melle, Gemeenteplein 1 te 9090 Melle

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding: (aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten)
Beschrijving der werken
De aanneming omvat hoofdzakelijk:
- Opbreken van verhardingen met inbegrip van funderingen en onderfunderingen;
- Opbreken van lijnvormige en plaatselijke elementen;
- Opbreken van ondergrondse massieven;
- Opbreken van plaatselijke en lijnvormige elementen;
- Opbreken van signalisatie;
- Uitgraven en afvoeren van gronden;
- Het aanleggen van funderingen in schraal beton;
- Het aanleggen van verhardingen in betonstraatstenen, KWS, betontegels, …;
- Het construeren van lijnvormige elementen;
- Het leveren en plaatsen van lijnvormige en plaatselijke elementen;
- Het onderhoud van bovengenoemde werken gedurende de waarborgperiode van 2 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: [ ] 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: 60
of Aanvang: (dd/mm/jjjj) ______ / Einde: (dd/mm/jjjj) ______

Deze opdracht kan worden verlengd ja neen
Beschrijving van verlengingen:

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:



5 / 9 BE001 24/01/2018 - BDA nummer: 2018-502053 Standaardformulier 2 - NL
Aanleggen van voetpaden en parkeerstroken langs de Schauwegemstraat-deel te Melle

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: * Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in
een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende
overheidsopdrachten.
* Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de
gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde
gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.
* De verplichte uitsluitingsgronden opgenomen onder art. 67 Wet 2016 (deelname aan een criminele organisatie, omkoping,
fraude, terroristische misdrijven of strafbare feiten i.v.m. terroristische activiteiten, witwassen van geld en financiering van
terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde
landen)
zullen worden gecontroleerd in hoofde van alle personen die lid zijn van het bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend
orgaan van de inschrijver of daarin vertegenwoordigings-, beslissings-, of controlebevoegdheid hebben.
Hiertoe dienen van deze personen volgende bewijsstukken aan de offerte te worden toegevoegd:
- een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of
overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst.
De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de
professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan
deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.
Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:
- het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van
10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli
1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van
discriminatie tussen vrouwen en mannen;
- de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald
hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.
Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering sluit de aanbestedende overheid de kandidaat/inschrijver
van deename aan de plaatsingsprocedure uit, in welk stadium van de procedure ook, wanneer de kandidaat/inschrijver niet
blijkt te voldoen aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen enerzijds, of socialezekerheidsbijdragen anderzijds.
* De verplichte uitsluitingsgrond opgenomen onder art. 68 Wet 2016 (in verband met fiscale en sociale schulden)
Hiertoe zal de aanbestedende overheid zelf volgende informatie opvragen via elektronische weg ter controle (telemarc
digiflow):
* de juridische situatie van de onderneming: niet-faillissement of soortgelijke toestanden bij de KBO
* attest van BTW-plichtigheid
* attest waaruit blijkt dat de inschrijver voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen ten opzichte van de FOD Financiën in de zin
van art. 63, §1 KB Plaatsing
* attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen van de RSZ in de zin van art. 62, §1 KB Plaatsing
BEWIJSVOERING TEN LASTE VAN DE INSCHRIJVER:
Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende documenten:
1/ voor een in België gevestigde onderneming een recent uittreksel (= maximum 6 maand oud op datum van de openingszitting
van de offerte)
->voor een natuurlijke persoon: uit het strafregister van het gemeentebestuur waar hij woont
...(zie opdrachtdocumenten)

III.1.2) Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van opdrachtnemer
van werken, tonen de inschrijvers hun financiële en economische draagkracht aan met de volgende documenten:
* Een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van
de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum
waarop de inschrijver met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken pmzetcijfers beschikbaar zijn;
* Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Eventuele minimumeisen: 2 De opdracht wordt geraamd in klasse 2, categorie C.
De klasse waarin de inschrijver erkend is, dient voldoende te zijn voor gunning van het bedrag, bepaald door het
inschrijvingsbedrag, eventueel verbeterd door de aanbestedende overheid.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria: Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van opdrachtnemer
van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid aan met de volgende referentie(s):
- een overzicht van de al dan niet tot de onderneming behorende technici of technische organen, in het bijzondervan die welke
belast zijn met de kwaliteitscontrole, die de aannemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;
- studie- en beroepskwalificaties van de verantwoordelijken (projectleider en werfleider) voor de leiding van de werken;
- een verklaring die de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de onderneming en de omvang van het kader weergeeft
tijdens de laatste drie jaar;
- een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de inschrijver zal beschikken
voor de uitvoering van het werk;
- een lijst van de belangrijkste werken uitgevoerd 3 jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht, waaruit zijn
ervaring in de bedoelde materie moet blijken en die worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering.
Deze getuigschriften vermelden:
- de inhoud van de opdracht;
- het bedrag van de opdracht;
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- de uitvoeringsperiode van de opdracht;
- de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht
werd verricht;
- of de werken werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden
gebracht.
In geval van werken voor particulieren, kunnen de referenties worden gestaafd door een verklaring op erewoord van de
inschrijver zelf.
Eventuele minimumeisen: 2 Bij de lijst van de belangrijkste werken, uitgevoerd 3 jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze
opdracht, waaruit zijn ervaring in de bedoelde materie moet blijken en die worden gestaafd met getuigschriften van goede
uitvoering =>. De lijst bevat minstens 3 werken waarvan het bedrag van de opdracht minstens 130.000 euro excl. btw bedraagt.
Vereiste erkenning: C (Wegenbouwkundige werken), Klasse 2
Een getuigschrift van deze erkenning of van de erkenningsaanvraag (fotokopie) bij de offerte voegen.

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

IV.1) Beschrijving

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) 06/03/2018 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) 04/07/2018
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) 06/03/2018 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 13:00 Plaats: Gemeente Melle, Gemeenteplein 1 te 9090 Melle
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure: Er is een publieke opening van de offertes voorzien
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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

Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: Niet-elektronische indiening offertes
De offertes worden ofwel via een postdienst verzonden of per drager afgegeven.
De offertes worden met een (bij voorkeur) aangetekende brief verstuurd of persoonlijk afgegeven in handen van de voorzitter
van de openingszitting.
De offertes worden aanvaard tot op het tijdstip dat de zitting van de opening van de offertes voor geopend wordt verklaard.
De offerte moet in een definitief gesloten omslag worden gestoken met de volgende vermelding:
"OVERHEIDSOPDRACHT - OFFERTE
Bestek nr. 90901604B
Aanleggen van voetpaden en parkeerstroken langs de Schauwegemstraat -deel te Melle
Opening van de offertes: datum en uur
IN GEEN GEVAL OPENEN VOOR VERMELDE DATUM EN UUR VAN OPENING"
Deze definitief gesloten omslag wordt in een tweede omslag gestoken met de volgende vermelding:
"OVERHEIDSOPDRACHT - OFFERTE
Bestek nr. 90901604B
"Aanleggen van voetpaden en parkeerstroken langs de Schauwegemstraat -deel te Melle"
Opening van de offertes: datum en uur
NIET OPENEN"
Adres voor het versturen van de offertes:
Gemeentebestuur Melle
ter attentie van het college van burgemeester en schepenen
Gemeenteplein 1
9090 Melle
Als een offerte op een andere manier wordt ingediend, valt dit onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver,
zonder dat de aanbestedende overheid enige fout kan worden aangerekend, zelfs indien een op een andere wijze ingediende
offerte door aangestelden van de aanbestedende overheid, andere dan zij die voor ontvangst van de offertes werden
aangeduid, in ontvangst zijn genomen.
Het uitersre tijdstip voor ontvangst van de offertes staat vermeld in de aankondiging van de werken. Dit uiterste tijdstip is
bepalend voor de tijdige indiening door de inschrijvers.
Elke offerte moet vóór dit tijdstip aankomen. Laattijdige offertes worden niet aanvaard.
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Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

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

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming: Raad van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: 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: Raad van State

Postadres: Wetenschapsstraat 33

Plaats: Brussel Postcode: 1040 Land: België

E-mail: Telefoon: +32 22349611

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 24/01/2018
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