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AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT - NUTSSECTOREN

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST

I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

Officiële benaming: Tussengemeentelijke Maatschappij der
Vlaanderen voor Watervoorziening

Nationale identificatie: _____

Postadres: Stropstraat 1
Plaats: GENT Postcode: 9000
Land: België
Contactpunt(en): Rombaut Patrick Désiré Tel. _____
T.a.v.: _____
E-mail: patrick.rombaut@farys.be Fax _____

Internetadres(sen)  (indien van toepassing)

Adres van de aanbestedende dienst  (URL): www.farys.be

Adres van het kopersprofiel  (URL):
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=242079

Elektronische toegang tot informatie  (URL):

Elektronische indiening van inschrijvingen en verzoeken tot deelneming
(URL):
https://eten.publicprocurement.be/etendering/prepare.do?tile=selectAuthentication&extWS=TMVW-DOM-

060-12-001-Z-F05&userType=SUPPLIER&language=nl

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Andere (Bijlage A.I invullen)

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn
verkrijgbaar op

Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Andere  (Bijlage A.II invullen)

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Andere  (Bijlage A.III invullen)

I.2) HOOFDACTIVITEIT (in geval van een door de aanbestedende dienst bekendgemaakte aankondiging)

Productie, vervoer en distributie van gas en
warmte
Elektriciteit
Opsporing en winning van aardolie en aardgas

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

mailto:e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be
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Opsporing en winning van steenkool en andere
vaste brandstoffen
Water
Postdiensten

Andere: (specificeren)

I.3) GUNNING VAN DE OPDRACHT NAMENS ANDERE AANBESTEDENDE DIENSTEN

De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: ja neen
(Zo ja, dan kunnen nadere inlichtingen over die aanbestedende diensten in bijlage A worden verstrekt)
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AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

II.1) BESCHRIJVING

II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
DOM-060-14-004-Z: Het uitvoeren van van wegenis- en rioleringswerken in de Borgwalstraat op het
grondgebied van de gemeente Gavere.

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van
de diensten
(Kies slechts één categorie – werken, leveringen of diensten – die het best overeenkomt met het voorwerp van
uw opdracht of aankoop/aankopen)

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

Aankoop
Leasing
Huur
Huurkoop
Een combinatie daarvan

Dienstencategorie nr:
Zie voor de dienstencategorieën
bijlage C2

Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
Gavere

NUTS-code: BE234

II.1.3) Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem
(DAS)

De aankondiging betreft een overheidsopdracht
De aankondiging betreft de instelling van een dynamisch aankoopsysteem (DAS)
De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
DOM-060-14-004-Z: Het uitvoeren van van wegenis- en rioleringswerken in de Borgwalstraat op het
grondgebied van de gemeente Gavere.
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II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)

 Hoofdcategorieën Subcategorieën  (indien van toepassing) 
Hoofdopdracht 45231300  

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

II.1.8) Verdeling in percelen (voor inlichtingen over percelen, per perceel 1 exemplaar van bijlage B gebruiken)
ja neen

Zo ja, moeten inschrijvingen worden ingediend voor
1 perceel 1 of meerdere percelen alle percelen

II.1.9) Varianten worden geaccepteerd
ja neen

II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT

II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang (indien van toepassing inclusief alle percelen en opties)
_____

Indien bekend, geraamde waarde zonder btw (indien van toepassing; alleen cijfers
geven): _____

Munt:

OF tussen _____ en _____ Munt:

II.2.2) Inlichtingen over opties (indien van toepassing)
Opties ja neen

(Zo ja) Beschrijving van deze opties:
_____

(indien bekend) Voorlopig tijdschema voor de uitoefening van deze opties:
In maanden: of dagen:  (vanaf de gunning van de opdracht)

II.2.3) Inlichtingen over verlengingen (indien van toepassing)
Deze opdracht kan worden verlengd ja neen

Aantal mogelijke verlengingen: (indien bekend) of Tussen en

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

II.3) DUUR VAN OF UITERSTE TERMIJN VOOR DE VOLTOOIING VAN DE OPDRACHT

Periode in maanden: of dagen: (vanaf de gunning van de opdracht)

of Aanvang (dd/mm/jjjj)

Voltooiing (dd/mm/jjjj)
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AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE
INLICHTINGEN

III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT

III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen (indien van toepassing)
zie bestek

III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften
dienaangaande (indien van toepassing)
_____

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

III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht (indien van toepassing)
ja neen

Zo ja, beschrijving van de bijzondere voorwaarden:
_____

III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING

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

III.2.2) Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan (indien van toepassing):
Financiële en economische draagkracht: de minimumvoorwaarden van financiële en economische aard
overeenkomstig de wetgeving betreffende de erkenning van aannemers van werken zijn voldoende. Indien de
aannemer over de erkenning beschikt is voldaan aan dit criterium.

III.2.3) Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan (indien van toepassing):
Klasse: 2, Categorie: C

III.2.4) Voorbehouden opdrachten (indien van toepassing)
De opdracht is bestemd voor sociale werkplaatsen
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van de programma’s voor beschermde arbeid
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AFDELING IV: PROCEDURE

IV.1) TYPE PROCEDURE

IV.1.1) Type procedure

Openbaar
Niet-openbaar
Onderhandeling

IV.2) GUNNINGSCRITERIA

IV.2.1) Gunningscriteria (het/de desbetreffende vakje(s) aankruisen)

Laagste prijs OF Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op
(de gunningscriteria moeten worden vermeld met hun weging of in afnemende volgorde van belangrijkheid
wanneer om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is)
de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria

Criteria Weging Criteria Weging
1. _____ _____ 6. _____ _____
2. _____ _____ 7. _____ _____
3. _____ _____ 8. _____ _____
4. _____ _____ 9. _____ _____
5. _____ _____ 10. _____ _____

IV.2.2) Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling

ja neen

Zo ja, (indien van toepassing)
_____
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IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst (indien van toepassing)

TMVW-DOM-060-14-004-Z-F05

IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht

ja neen

Periodieke indicatieve aankondiging
Aankondiging door middel van een kopersprofiel
Nummer van de aankondiging in het PB:_____ van ______ (dd/mm/jjjj)

IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een
DAS)

Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten
Datum: 08/08/2016 (dd/mm/jjjj) Tijdstip: 16:00

Tegen betaling verkrijgbare documenten
ja neen

Zo ja, prijs (alleen cijfers): 116.60 Munt: EUR

Betalingstermijnen en -methode:
De aanbestedingsdocumenten zijn te verkrijgen bij contante betaling of na voorafgaandelijke overschrijving
op bankrekeningnr. BE 77 7370 0269 6542 van Studiebureau Goegebeur-D'Hauwer, Valleistraat 75 te 9402
Meerbeke
(contact Jan D'Hauwer) met vermelding van "DOM-060-14-004-Z - bestek 98901601 Borgwalstraat Gavere" en
btw-nummer tegen de prijs van € 116,60 (incl. btw).

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Datum: 12/08/2016 (dd/mm/jjjj) Tijdstip: 09:30

IV.3.5) TAAL OF TALEN DIE MOGEN WORDEN GEBRUIKT BIJ INSCHRIJVINGEN OF VERZOEKEN TOT
DEELNEMING

Elke officiële EU-taal
Officiële EU-taal (talen)

ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV

Andere: 

IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen (openbare
procedure)

Tot: 08/02/2017 (dd/mm/jjjj)
OF Periode in maanden: _____ OF dagen: _____(vanaf de datum van ontvangst van de

inschrijvingen)

IV.3.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Datum: 12/08/2016 (dd/mm/jjjj) Tijdstip: 09:30

Plaats (indien van toepassing):
TMVW, Stropstraat 1 te 9000 Gent

Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen (indien van toepassing)
ja neen

_____
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN

VI.1) PERIODIEKE OPDRACHT (indien van toepassing)
ja neen

Zo ja, tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:
_____

VI.2) DE OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET
MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD

ja neen

Zo ja, verwijzen naar project(en) en/of programma('s):
_____

VI.3) NADERE INLICHTINGEN (indien van toepassing)
• Inlichtingen van technische aard zijn te bekomen bij dhr. Lieven Sandrap, TMVW-Farys, (tel. 055 23 70
34, lieven.sandrap@farys.be) of dhr. Jan D'Hauwer, Studiebureau Goegebeur-D'Hauwer (tel. 054 32 04 70 -
jd@sbgoegebeur.be).
• Voor inlichtingen m.b.t. de administratieve procedure kunnen de inschrijvers terecht bij de divisie aankoop van
TMVW – dhr. P. Rombaut (tel. 09 242 57 33, patrick.rombaut@farys.be).
Eventuele vragen i.v.m. deze opdracht, kunnen schriftelijk gesteld worden aan de Divisie Aankoop per fax op
tel. 09 240 03 53 of via e-mail: aankoop@farys.be.

VI.4) BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel Postcode: 1040
Land: België
E-mail: _____ Tel. +32 22349611
Fax +32 22349499
Internetadres (URL): http://www.raadvst-consetat.be

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

VI.4.2) Instellen van beroep (rubriek VI.4.2 invullen OF, indien nodig, rubriek VI.4.3)
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep:
15 dagen voor de procedure van schorsing bij uiterste dringende noodzakelijkheid en 60 dagen voor het
annulatieberoep, te rekenen vanaf de betekening van de beslissing.

VI.4.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel Postcode: 1040
Land: België
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E-mail: _____ Tel. +32 22349611
Fax +32 22349499
Internetadres (URL): http://www.raadvst-consetat.be

VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: 05/07/2016
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BIJLAGE A
EXTRA ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN
 

II) ADRESSEN EN CONTACTPUNTEN WAAR BESTEKKEN EN AANVULLENDE DOCUMENTEN (ZOALS
DOCUMENTEN VOOR EEN DYNAMISCH AANKOOPSYSTEEM) KUNNEN WORDEN AANGEVRAAGD
Officiële benaming: Studiebureau Goegebeur-D'Hauwer Nationale identificatie: _____
Postadres: Valleistraat 75
Plaats: 9402 Postcode: Meerbeke
Land: België
Contactpunt(en): Jan D'hauwer Telefoon: +32 477442453
Ter attentie van: Jan D'hauwer
E-mail: jd@sbgoegebeur.be Fax: +32 54320470
Internetadres (URL): www.goegebeurstudieburo.be
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