OCMW BRUSSEL

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Ref.: 901/14-RIN-0023

BESTEK
VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR

LEVERINGEN
MET ALS VOORWERP

“HOUT EN GIPSPLATTEN”

OPEN OFFERTEAANVRAAG

Opdrachtgevend bestuur

OCMW Brussel

Ontwerper
Inschakelingsregie, Cathy Gillard
Hoogstraat 298a te 1000 Brussel

Blz. 1

OCMW BRUSSEL

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Ref.: 901/14-RIN-0023

Inhoudsopgave
I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN ............................................................................................................ 4
I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT..................................................................................................................... 4
I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER................................................................................................................. 4
I.3 WIJZE VAN GUNNEN ..................................................................................................................................... 5
I.4 PRIJSVASTSTELLING ..................................................................................................................................... 5
I.5 TOEGANGSRECHT EN KWALITATIEVE SELECTIE ...................................................................................................... 5
I.6 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE ................................................................................................................... 7
I.7 INDIENEN VAN DE OFFERTE ............................................................................................................................. 8
I.8 OPENING VAN DE OFFERTES ............................................................................................................................ 8
I.9 GESTANDDOENINGSTERMIJN ........................................................................................................................... 8
I.10 TER BESCHIKKING STELLEN VAN STALEN EN VAN TECHNISCHE FICHES ......................................................................... 9
I.11 GUNNINGSCRITERIA ................................................................................................................................... 9
I.12 VASTLEGGEN EN PRIJSHERZIENINGEN ............................................................................................................. 10
I.13 VARIANTEN ............................................................................................................................................ 10
II. CONTRACTUELE BEPALINGEN ..............................................................................................................11
II.1 LEIDEND AMBTENAAR ................................................................................................................................ 11
II.2 LOOPTIJD .............................................................................................................................................. 11
II.3 BORGTOCHT ........................................................................................................................................... 11
II.4 RAAMOVEREENKOMST ................................................................................................................................ 12
II.5 LEVERINGSTERMIJN................................................................................................................................... 13
II.6 REPORTING ............................................................................................................................................ 13
II.7 FACTURATIE EN BETALINGSTERMIJN ............................................................................................................... 13
II.8 OPLEVERING ........................................................................................................................................... 14
II.9 VERPAKKINGEN ........................................................................................................................................ 14
II.10 LEVERINGEN ......................................................................................................................................... 14
II.11 ONDERAANNEMERS ................................................................................................................................. 14
II.12 KORTING ............................................................................................................................................. 14
II.13 GERECHTELIJKE ACTIES ............................................................................................................................ 15
II.14 VERTROUWELIJKHEID .............................................................................................................................. 15
II.15 SANCTIES : MAATREGELEN VAN AMBTSWEGE – MIDDELEN VAN OPTREDEN ................................................................ 15
II.16 ANDERE CONTRACTUELE ELEMENTEN ............................................................................................................ 15
BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER .............................................................................................................17
BIJLAGE B : ETISCHE CLAUSULE - VERKLARING.......................................................................................19
BIJLAGE C : INVENTARIS ..........................................................................................................................20
BIJLAGE D : LIJSTE VOOR DE OPDRACHTENCENTRALE ............................................................................33
BIJLAGE E : OMZETCIJFER EN LIJST VAN BELANGRIJKSTE LEVERINGEN GEDURENDE DE AFGELOPEN
DRIE JAAR (MODEL) ..................................................................................................................................35

Blz. 2

OCMW BRUSSEL

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Ref.: 901/14-RIN-0023

Ontwerper
Naam: Inschakelingsregie
Adres: Hoogstraat 298a te 1000 Brussel
Contactpersoon: Mevrouw Cathy Gillard
Telefoon: +32 2 563.66.20
Fax: +32 2 563.66.29
E-mail: CGillard@cpasbru.irisnet.be
Toepasselijke reglementering
1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van
werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.
2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere
wijzigingen.
3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.
4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.
5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het
werk.
Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen
Afwijkend van artikel 116 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 wordt de uitvoeringstermijn niet opgeschort
tijdens de sluiting van de onderneming van de dienstenverstrekker voor jaarlijks verlof noch tijdens de compensatie
rustdagen voorzien door een koninklijk besluit of in een collectieve arbeidsovereenkomst verbindend verklaard door
een koninklijk besluit..
Het is inderdaad niet mogelijk om de werven zonder materiaal te laten, wat ons er toe verplicht om een doorlopende
dienst te vragen.
Derhalve brengt de noodzaak van het bevoorraden van de werven een uitvoering zonder onderbreking mee van de
prestaties en van de leveringen.
Forum Vragen/Antwoorden
Alle eventuele vragen en antwoorden met betrekking tot deze opdracht zullen behandeld worden via het forum dat
geactiveerd wordt op de site e-betekening : https://enot.purblicprocurement.be/changeLanguage.do?language=nl-NL.
Het is nodig zich aan te melden op de site om uw vragen te kunnen publiceren. Er dient een e-mailadres meegedeeld
te worden tijdens de inschrijving, teneinde verwittigd te worden van iedere nieuwe mededeling met betrekking tot de
opdracht.
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I. Administratieve bepalingen
Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is
aangesteld.
De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en het koninklijk besluit van
15 juli 2011 en latere wijzigingen.

I.1 Beschrijving van de opdracht
Voorwerp van deze leveringen: Hout en gipsplatten.
Leveringsplaats: Alle werven gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19 gemeenten).
Opdrachtencentrale
Voor de huidige opdracht, neemt het OCMW van Brussel de rol op zich van opdrachtencentrale, in overeenstemming
met de artikelen 2, 4° en 15 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten.
De geschatte hoeveelheden, opgenomen in de inventaris, werden berekend mits invoeging van die van de
aanbestedende overheden die reeds deel uitmaken van de huidige opdrachtencentrale (de NVBW en het Project X).
De begunstigden van deze opdrachtcentrale zijn in bijlage D van deze bestek terug te vinden.
Andere aanbestedende overheden kunnen zich in de loop van de opdracht melden, mits voorafgaand akkoord van het
OCMW van Brussel en van de opdrachtnemer.
Het beroep op de huidige opdrachtencentrale is ondergeschikt aan de handtekening van de
begunstigde van het overeenkomstprotocol.
Wat de uitvoering van de opdracht betreft: elk onderdeel geeft zijn eigen bestellingen door, ontvangt
de overeenstemmende facturen en blijft verantwoordelijk voor de betalingen.
Voor wat betreft de uitvoering van de opdracht, belast iedere begunstigde aanbestedende overheid
zich met de uitvoering van de opdracht voor de bestellingen die haar aanbelangen. Dit houdt in het
bijzonder in dat zij rechtstreeks bestelling plaatst bij de aannemer van de opdracht, de verklaringen
van eventuele schuldvorderingen van deze laatste naziet, de overeenkomstige facturen betaalt binnen
de in het bijzonder bestek voorziene termijn. Het OCMW van Brussel kan dus geenszins gehouden zijn
om de rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen te dragen van een eventuele vertraging of gebrek
aan betaling, toe te schrijven aan een begunstigde aanbestedende overheid.

I.2 Identiteit van de opdrachtgever
OCMW Brussel
Hoogstraat 298a
1000 Brussel
Aanbestedende overheden die reeds deel uitmaken van de huidige opdrachtencentrale
Op basis van de bovengenoemde regels inzake opdrachtencentrale, zullen de volgende aanbestedende overheden
zich bevoorraden bij de aangeduide inschrijver:
- De NVBW : Waterloolaan 107 te 1000 Brussel - M. Brisack Didier 0474/59.30.33
- Het Project X : Moorsledestraat 56 te 1020 Laken - Caroline Heuts 0499/86.72.01
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I.3 Wijze van gunnen
De opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag.
Huidige opdracht zal afgesloten worden met een raamovereenkomst met verschillende deelnemers.
Daar alle termen vastgelegd zijn in dit bestek, zullen de deelnemers later niet meer in mededinging
gesteld worden.
De voorgestelde wijze van overdracht van de bestellingen houdt het beroep in op de techniek van de
raamovereenkomst in « cascade » (zie punt II.4).

I.4 Prijsvaststelling
De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen prijslijst.
De opdracht tegen prijslijst is een opdracht waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende posten forfaitair zijn en
de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt
binnen een vork. De posten worden verrekend op basis van de werkelijk bestelde en gepresteerde hoeveelheden.
De opdracht wordt gegund op basis van de eenheidsprijzen opgegeven in de offerte. Bij het opstellen van de
lastvoorwaarden van deze opdracht beschikt de aanbestedende overheid nog niet over de exact benodigde
hoeveelheden. Daarom zijn de vermoedelijke hoeveelheden louter indicatief. Zij binden het bestuur op geen enkele
wijze. De leverancier kan geen schadevergoeding eisen indien deze vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt worden.

I.5 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie
Het geheel van deze bepalingen met betrekking tot het toegangsrecht is van toepassing op dezelfde manier ten
opzichte van de entiteit(en) waarop de inschrijver een beroep doet (de onderaannemer(s) wanneer de draagkracht
van deze entiteit(en) beslissend is voor de selectie van de inschrijver.
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting
te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing
overheidsopdrachten klassieke sectoren.
* In navolging van artikel 20 §1/1 van de wet van 15 juni 2066 betreffende de overheidsopdrachten voor werken,
leveringen en diensten, zal in principe uitgesloten worden van toegang tot de opdracht, in om het even welk stadium
van de procedure, iedere kandidaat voor dewelke werd vastgesteld dat hij, als werkgever, onderdanen van derde
landen tewerkgesteld heeft die illegaal in het rijk verblijven in de zin van de wet van 11 februari 2013, tot vaststelling
van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. De uitsluiting
van de deelname aan overheidsopdrachten geldt voor een duur die tot vijf jaar kan gaan.
Door het loutere feit van deel te nemen aan de procedure tot plaatsing van de opdracht, bevestigt de kandidaat op
eer dat hij, als werkgever, geen onderdanen van derde landen die illegaal in het rijk verblijven, tewerkstelt of zal
tewerkstellen, in de zin van de wet van 11 februari 2013 dat sancties en maatregelen voorziet ten opzichte van
werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
*In toepassing van artikelen 60 en 62 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011, is de inschrijver die personeel
tewerkstelt dat onderworpen is a aan de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december
1944 betreffende de sociale zekerheid der arbeiders, niet verplicht om een RSZ attest aan zijn offerte toe te voegen.
Het attest heeft betrekking op het voorlaatste afgelopen kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst
van de offertes. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen per elektronische middel via Digiflow
/télémarc.
De inschrijver die personeel tewerkstelt dat afhangt van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij zijn
offerte een attest, afgeleverd door de bevoegde overheid, dat certificeert dat, overeenkomstig rekening afgesloten
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ten laatse op de uiterste datum van ontvangst van de offertes, hij in regel is op deze datum met zijn verplichtingen
betreffende het betalen van de sociale zekerheidsbijdragen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land
waar hij gevestigd is.
* In toepassing van artikelen 60 en 63 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 moet de inschrijver bij zijn offerte
een attest toevoegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke
bepalingen van het land waar hij gevestigd is. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vóór
de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes. Voor een Belgische inschrijver is het attest door FOD Financiën
afgeleverd en zal rechtstreeks door de aanbestedende overheid geraadpleegd worden per elektronische middel via
Digiflow /télémarc.
Iedere inschrijver die sociale of fiscale schulden heeft hoger dan 3000 euro zal beschouwd worden als zijnde in regel
als hij, voor de beslissing tot gunning van de opdracht, aantoont dat hij, op het einde van de bedoelde periode ten
opzichte van een aanbestedende overheid in de zin van artikel 2, 1°, van de wet of van een openbare onderneming in
de zin van artikel 2, 2°, van de wet, één of meer zekere schuldvorderingen bezit, eisbaar en vrij van iedere
verbintenis ten opzichte van derden voor een bedrag ten minste gelijk aan, op 3.000 euro na, dit voor hetwelk hij in
vertraging is voor de betaling van bijdragen. Te dien einde is de inschrijver gehouden tot het bij zijn offerte voegen
van het bewijs van dergelijke schuldvorderingen.
* De inschrijver zal een uittreksel van het strafregister verstrekken, uitgereikt op een datum die niet
vroeger mag zijn dan 12 maanden voor de datum van indienen van de offertes of een gelijkwaardig
document, uitgereikt door een gerechtelijke of administratieve overheid van het land van oorsprong of van herkomst
en waaruit blijkt dat de betrokken inschrijver:
-

-

-

*

niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan criminele
organisaties, omkoping, fraude of witwassen;
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;
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;
niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf dat zijn
professionele integriteit aantast;

Bovendien
-

zal

de

aanbestedende

overheid

er

zich

van

vergewissen

dat

de

inschrijver

:

in beroepszaken geen ernstige fout begaan heeft, naar behoren vastgesteld door ieder middel dat de
aanbestedende overheid zal kunnen rechtvaardigen;
zich niet ernstig schuldig gemaakt heeft aan valse verklaringen

Economische en financiële draagkracht van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria)
Een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet die verband houdt met de opdracht, over de laatste drie
boekjaren.
Minimumeis(en): De jaaromzet van het bedrijf die verband houdt met de opdracht moet hoger zijn dan 600.000 €.
Technische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria)
Een lijst van de voornaamste leveringen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, hun
bedrag, data en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren:
- indien het leveringen aan een overheid betreft, worden de leveringen aangetoond door certificaten die door
de bevoegde overheid zijn opgesteld of geviseerd;
- indien het gaat om leveringen aan privaatrechtelijke personen, worden de certificaten opgesteld door de
koper; bij ontstentenis daarvan is een verklaring van de leverancier toegelaten.
Minimumeisen:
De lijst van de voornaamste leveringen, uitgevoerd door de inschrijver, zal ten minste 1 klant / Opdracht
/raamovereenkomst per jaar dienen te bevatten voor dewelke het totale bedrag van de bestellingen, gelijkaardig aan
die welke voorkomen in de inventaris van huidige raamovereenkomst, 70.000 € BTWi per jaar bereikt.
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Gezien het aanzienlijke aantal (136 posten) en de verscheidenheid van de artikelen die in de inventaris voorkomen, is het
praktisch onmogelijk om gedetailleerde refertes te leveren voor ieder artikel afzonderlijk. Om die reden, in toepassing van
het principe krachtens hetwelke de eisen van de aanbestedende overheid moeten gelinkt zijn en geproportioneerd aan het
voorwerp van de opdracht, zullen er geen opdrachtrefertes geëist worden in alle punten in huidige opdracht, in de mate dat
een dergelijke eis zou meebrengen dat de selectie van ondernemingen zou belet worden die over een relevante ervaring
beschikken maar die eerder nog geen opdrachten behaald hebben waarvan het voorwerp en de inventaris rigoureus identiek
zijn aan deze van huidige opdracht.
Derhalve zal de aanbestedende overheid als geldig in rekening nemen de refertes die aangegeven
worden ten opzichte van de grote groepen van gelijkaardige producten of analoog aan die welke het
voorwerp uitmaken van de verschillende percelen van huidige opdracht, volgens hun betekenis
algemeen erkend, zonder dat deze refertes betrekking moeten hebben op ieder van de artikelen van
de inventaris

BELANGRIJKE OPMERKINGEN
De inschrijver moet deze documenten groeperen en vermelden aan het begin van zijn offerte onder de titel
KWALITATIEVE SELECTIE - INLICHTINGEN, zodat de administratie de kwalitatieve selectie kan doorvoeren vooraleer
de offerte zelf te bekijken

I.6 Vorm en inhoud van de offerte
De offerte zal opgesteld worden in het Nederlands of het in twee exemplaren (ook voor de gegevensblad en
monsters) en op papier A4 standaard, overeenkomstig het model in bijlage.
Alle door de inschrijver of zijn gevolmachtigde opgestelde of aangevulde documenten worden door deze gedateerd en
ondertekend.
Wanneer de offerte ondertekend wordt door een gevolmachtigde, vermeldt deze duidelijk zijn oprachtgever(s). De
gevolmachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte die hem zijn bevoegdheden toekent of een
kopie van de volmacht.
Alle schrappingen, overschrijvingen en bijkomende vermeldingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in diens
bijlagen, die van aard zouden kunnen zijn om de essentiële voorwaarden van de opdracht te beïnvloeden, zoals de
prijzen, de termijnen, de technische voorwaarden, moeten eveneens ondertekend worden door de inschrijver of zijn
gevolmachtigde.
De prijs van de offerte zal uitgedrukt worden in EURO.
BELANGRIJK:
Buiten de papieren offerte (verplicht), moedigt de aanbestedende overheid de inschrijvers aan om over te maken
binnen de week volgend op de uiterste datum van opening van de offertes:
- een elektronische kopie van hun offerte op CD-Rom of op USB stick of
- via elektronische weg de aangevulde inventaris onder excel formaat (of gelijkwaardig), op de volgende adres:
centraledachats@cpasbru.irisnet.be, cgillard@cpasbru.irisnet.be
De aanbestedende overheid preciseert dat in geval van verschil of geschil, er enkel naar de offerte op papieren drager
zal verwezen worden.
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I.7 Indienen van de offerte
De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt vermeld:
de datum van de openingszitting en het besteknummer (901/14-RIN-0023) of het opdrachtvoorwerp. Ze wordt via
een postdienst verzonden of door een drager afgegeven.
Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten envelop in een tweede gesloten envelop gestoken
waarop duidelijk " OFFERTE - Hout en gipsplatten” wordt vermeld.
Dit geheel wordt geadresseerd aan:
Mevrouw Carine Elst
Secretaris-generaal
OCMW van Brussel
ANTICHAMBRE - 4de verdieping
Hoogstraat, 298A te 1000 Brussel
De drager overhandigt de offerte aan antichambre of deponeert ze in de daartoe bestemde offertebus.
Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. Offertes die laattijdig
bij de voorzitter toekomen, welke er ook de oorzaak van is, worden geweigerd of ongeopend behouden.
Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover
1° de aanbestedende overheid de opdracht nog niet heeft gesloten en
2° de offerte ten laatste vier kalenderdagen vóór de datum van de openingszitting als aangetekende brief is
verzonden

I.8 Opening van de offertes
De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting.
Plaats: OCMW van Brussel, Sectiezaal (4de verdieping), Hoogstraat 298a te 1000 Brussel.
Datum: Zie aankondiging van opdracht.

I.9 Gestanddoeningstermijn
De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen, te
rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. Na gunning van de raamovereenkomst, blijven de deelnemers
gebonden aan hun offerte tijdens de ganse duur van de raamovereenkom.
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I.10 Ter beschikking stellen van stalen en van technische fiches
De inschrijver zal aan zijn offerte een technische fiche voegen voor ieder product dat in de
inventaris van bijlage C vermeld wordt. Buiten de technische fiche op papier (verplicht) moedigt de
aanbestedende overheid de inschrijvers aan om een elektronische kopie over te maken op CD-Rom of
op USB stick. De aanbestedende overheid preciseert dat in geval van verschil of geschil, enkel de
offerte op papieren drager als verwijzing zal gelden.
De aanbestedende overheid zal, tijdens de analyse van de offertes, aan de inschrijvers kunnen vragen
om één of meer andere stalen. In dit geval zal er een schriftelijke aanvraag gestuurd worden. De
leveringskosten van de stalen zullen ten laste van de inschrijver zijn.
De stalen moeten zetten op het volgende adres: de Heer Erwin Weckx (magazijn van de Regie),
Hoogstraat 279 te 1000 Brussel.
TER HERINNERING
Bij gebreke aan technische fiches en stalen zal de offerte als onregelmatig beschouwd
worden.

I.11 Gunningscriteria
Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht:
Nr.
1

Beschrijving

Gewicht

Prijs

60

Dit criterium maakt het mogelijk de offertes in te schatten en te vergelijken op basis van
het totale bedrag van de offerte.
Het gewicht van dit criterium (max. 60 punten) wordt berekend op basis van de volgende
formule:
P[1] = 60 x P[Min] / P[Offre]
waar P[Min] het totaal bedrag is van de laagstbiedende offerte
en P[Offerte] het totaal bedrag is van de huidige offerte
2

Kwaliteit van de technische bijstand.

20

De technische bijstand moet in het Frans en/of het Nederlands gebeuren.
De aannemer vermeldt in zijn offerte een gedetailleerde nota die betrekking heeft op de
inhoud en de vorm van zijn technische ondersteuning. Hij zal het op zijn minst hebben
over: de technische raadgevingen en adviezen op aanvraag, de opleidingen van ons
personeel en de bezoeken op de werf.
3

Express Leveringstermijn

20

Door de hoogdringendheid waarin sommige werken dienen uitgevoerd door de
aanbestedende overheden, eisen deze een snelle levering van goederen. Mede daardoor
vragen wij de toegewezen leverancier ons de exacte leveringstermijn bij een
expresslevering van betreffende goederen mede te delen. Deze termijn zal hoedanook
minder dan 8uur bedragen.
Het gewicht van dit criterium wordt berekend op basis van de volgende formule:
D[1] = 20 x D[Min] / D[Offerte]
waar D[Min] de kortste leveringstermijn
en D[Offerte] de leveringstermijn van de huidige offerte
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Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening
houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de inschrijver
die de economisch voordeligste offerte, vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, heeft
ingediend.

I.12 Vastleggen en prijsherzieningen
In de voorgestelde prijzen moeten alle kosten en heffingen inbegrepen zijn, met uitzondering van de
BTW (Bvb : verpakkingskosten, ladenkosten, vervoerenkosten, overladenkosten, de monterenkosten,
de tolrechten, verzekering, de documentatiekosten).
Voor wat de BTW betreft, vermeldt de inschrijver in zijn offerte het tarief van de belasting op de
toegevoegde waarde. Als er meerdere tarieven van toepassing zijn, is de inschrijver gehouden tot het
vermelden van elk daarvan voor de posten van de inventaris waarop ze betrekking hebben.
De prijsherziening wordt als volgt berekend :
p = P * (0,2 * s/S + 0,6 * i/I + 0,2)
Uitleg:
p = de prijs na herziening, berekend tot op de tweede decimaal.
P = de prijs vermeld in de offerte.
S =het gemiddelde van de uurlonen van de geschoolde werklieden, de geoefende werklieden en de
handlangers, zoals die door het Nationaal Paritair Comité van het Bouwbedrijf vastgesteld zijn,
vermeerderd met het totaal percentage van de sociale lasten en verzekeringen, zoals aangenomen
door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, 10 kalenderdagen voor
de opening van de offertes.
s = hetzelfde gemiddelde van de uurlonen, zoals aangenomen door de Federale Overheidsdienst
Economie, KMO, Middenstand en Energie, op de aanvangsdatum van de maandelijkse periode van het
voorschot.
I = het referentie indexcijfer op basis van een jaarlijks verbruik van de voornaamste producten in het
bouwbedrijf op de inlandse markt, vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO,
Middenstand en Energie, voor de kalendermaand die de opening van de offertes voorafgaat.
i = hetzelfde referentie indexcijfer, vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO,
Middenstand en Energie, voor de kalendermaand die de maandelijkse periode van het voorschot
voorafgaat
De prijzen mogen herzien worden op het einde van elke periode van 12 maanden, te rekenen vanaf
de begindatum van de opdracht.
De inschrijver zal indien hij het wenst overgaan tot de herziening van de prijzen ons binnen
de twee weken toe te sturen van deze datum een nieuwe inventairs met het detail van iedere
herziening volgens de hierboven vermelde formule.

I.13 Varianten
Vrije varianten worden niet toegestaan.
Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien.
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II. Contractuele bepalingen
Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht.
Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere
wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de
concessies voor openbare werken van toepassing, alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit
koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen.

II.1 Leidend ambtenaar
Voor de OCMW van Brussel, de leiding over de uitvoering van de raamovereenkomst zal gebeuren
door de leidende ambtenaren:
Naam: mevrouw Cathy Gillard
Adres: Inschakelingsregie, Hoogstraat 298a te 1000 Brussel
Telefoon: +32 2 563.66.20
Fax: +32 2 563.66.29
E-mail: CGillard@cpasbru.irisnet.be
Voor de aanbestedende overheden begunstigden van de aankoopcentrale, zullen deze aan de
aannemer de identiteit van de leidende ambtenaar overmaken. Bij gebreke, zal het gaan om het
orgaan dat bevoegd is om te beslisssen over de aansluiting bij de aankoopcentrale.

II.2 Looptijd
De raamovereenkomst heeft een duur van 1 jaar hernieuwbaar een keer door stilzwijgende verlenging
voor een periode van 1 jaar (ofwel 2 jaar maximum in totaal). Op het einde van ieder jaar,
beschikt de aanbestedende overheid over de mogelijkheid om een einde te stellen aan de
raamovereenkomst, per aangetekende brief verzonden aan de inschrijver ten minste 60 dagen voor
de vervaldag van de verjaardag (artikel 37,§2, van de wet van 15 juni 2006).

II.3 Borgtocht
« De volgende borgtocht wordt geëist : 5% van het oorspronkelijke bedrag van de oorspronkelijke
opdracht van 1 jaar (excl. BTW), afgerond tot op het hogere tiental.
Overeenkomstig artikel 32 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013, zal de borgtocht,
samengesteld voor de oorspronkelijke opdracht, van rechtswege overgedragen worden op de
verlengde opdracht(en). Desgevallend zal zijn bedrag kunnen aangepast worden overeenkomstig de
voorschriften van artikel 28 van genoemd besluit.
De borgtocht moet samengesteld worden binnen de 30 kalenderdagen die volgen op de dag van de
betekening van de gunning van de opdracht per aangetekend schrijven. Hij zal samengesteld worden
in handen van iedere aanbestedende overheid op basis van diens volume van bestellingen.
Als de aannemer niet de borgtocht samenstelt binnen de voorziene termijnen, zullen de bepalingen
voorzien in artikel 29 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 kunnen toegepast worden.
Het bewijs van de samenstelling van de borgtocht moet aan iedere aanbestedende overheid worden
toegestuurd. Wat de organiserende aanbestedende overheid betreft, moet het bewijs van de
samenstelling van de borgtocht naar het volgende adres gestuurd worden:
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OCMW van Brussel
Mevrouw Magali Maes
Aankoopcentrale
Hoogstraat 298 a,
1000 Brussel
Iedere aanbestedende overheid zal zich eveneens belasten met het vrijmaken van de borgtocht op de
volgende wijze :
Iedere aanbestedende overheid zal zich eveneens belasten met het vrijmaken van de borgtocht op de
volgende wijze : voor zover de opdracht aanleiding gegeven heeft tot volledige en goede uitvoering
vanwege de aannemer, zal de borgtocht in zijn geheel vrij te geven zijn op het einde van de
uitvoering van huidige opdracht of van diens eventuele verlengingen.
Er wordt benadrukt dat in toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 14 januari 2014, de
regels met betrekking tot de borgtocht slechts van toepassing zijn op de 1ste deelnemer die
weerhouden is na onderzoek van de offertes. De deelnemers die in tweede en in derde positie
geklasseerd werden, zullen slechts een borgtocht moeten samenstellen wanneer ze duurzaam de
plaats van de eerste weerhouden deelnemer innemen (cf. punt II.4, 3° : als de 1ste deelnemer een
plaats achteruitgezet wordt).
De aanvrager van de aannemer om over te gaan tot de oplevering houdt aanvraag in van vrijmaking
van de borgtocht.

II.4 Raamovereenkomst
Voor elke individuele opdrachten (= bestellingen) gebaseerd op de huidige raamovereenkomst,
worden door de aanbestedende overheid gegund aan de drie beste deelnemers, zonder
heropening van mededinging en overeenkomstig de volgende termen :
1° de aanbestedende overheid duidt de best geklasseerde deelnemer van de raamovereenkomst aan.
Deze deelnemer zal zich automatische de opeenvolgende bestelbons zien toegekend worden. Deze
deelnemer is dus prioritair voor de uitvoering van de raamovereenkomst;
2° in de hypothese dat de best geklasseerde deelnemer aan de raamovereenkomst op dat moment
niet beschikt over de mogelijkheid om de bestelling binnen de vastgestelde termijn uit te voeren, of
niet geïnteresseerd is in deze voor een andere reden, de aanbestedende overheid mag contact nemen
met de tweede geklasseerde – en zo verder – teneinde hem de bestelbon over te maken, voorzien
voor de uitvoering van de leveringen .
3° Na 3 opeenvolgende weigeringen om een bestelbon uit te voeren of andere vastgestelde
uitvoeringsfouten, wordt de betrokken deelnemer een plaats teruggezet in het klassement. Indien
deze deelnemer opnieuw geraadpleegd wordt, na 3 nieuwe weigeringen of uitvoeringsfouten, zal hij
naar de laatste plaats teruggezet worden.
De deelnemers die niet het beste geklasseerd zijn, zullen dus niet geraadpleegd worden
als de 1st geklasseerde correct en naar voldoening van de aanbestedende overheid de
prestaties/leveringen uitvoert. Ze blijven nochtans gebonden door hun offerte gedurende
de ganse duur van de raamovereenkomst.
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II.5 Leveringstermijn
De goederen moeten gratis geleverd worden aan huis al naargelang van de behoeften.
Nochtans bedraagt de MAXIMUM leveringstermijn 2 werkdagen na afgifte van de bestelbon
of na telefoon, al naargelang het geval.
Voor de artikelen die wij in verband met deze opdracht zouden bestellen maar die niet in de huidige
inventaris verschijnen bedraagt de MAXIMUM levertijd 5 dagen na de uitzending van de
bestellingsbon of het bestellingsverzoek.
De leveringen geschieden van 7.30 tot 11.30 en van 12.30uur tot 15.30 uur van maandag tot
donderdag en vrijdag tussen 7.30 uur en 12 uur.

II.6 Reporting
De inschrijver zal trimestrieel en eveneens na verloop van iedere periode van 12 maand ter attentie
van de leidende ambtenaar (cgillard@cpasbru.irisnet.be) en de aankoopcentrale
(centraledachats@cpasbru.irisnet.be) , een lijst leveren van het geheel van de diensten/leveringen
krachtens huidige opdracht, geklasseerd per type, en bevattend het voorwerp van de levering, het
gefactureerde bedrag, de identiteit van de dienst of van de begunstigde persoon.
Deze verklaring zal voorbereid in elektronisch formaat zijn (Excel-bestand).
Na het verstrijken van iedere periode van 12 maanden zal de aannemer aan het OCMW van Brussel
(centraledachats@cpasbru.irisnet.be en cgillard@cpasbru.irisnet.be) het bedrag meedelen van de
geplaatste bestellingen door de begunstigde aanbestedende overheden in het kader van de
opdrachtencentrale.

II.7 Facturatie en Betalingstermijn
De facturatie dient naargelang de vooruitgang van de uitvoering te gebeuren.
De facturen dienen VERPLICHT:
- uitgetypt te zijn;
- verzonden te worden in één exemplaar naar het op de bestelbon of in de gunningsbrief
vermelde facturatieadres;
- vergezeld te zijn van het dubbele exemplaar van de bestelbon, of de volledige referenties van
de bestelbon, de referenties van het dossier van de opdracht, evenals de referenties van de
afnemende dienst te vermelden;
- voorzien te zijn van de vermelding “voor waar en voor echt voor de som van . . . . . . .EUR”
(voluit geschreven) en ondertekend door de persoon die hiervoor bevoegd is of met
vermelding van het nr. en de datum van de toestemming van vrijstelling van echtverklaring.
Elk document dat niet aan deze vereisten beantwoord, zal worden geweigerd.
De aanbestedende overheid beschikt over een nazichttermijn van 30 kalenderdagen, te rekenen vanaf
de leveringsdatum, om over te gaan tot de ontvangstformaliteiten. Deze termijn neemt een aanvang
de dag volgend op de aankomst van de leveringen op hun bestemming, voor zover de aanbestedende
overheid in het bezit zou zijn van het borderel of van de factuur.
De betaling van het verschuldigde bedrag aan de leverancier wordt uitgevoerd binnen de 30
kalenderdagen, te rekenen vanaf de vervaldag van de nazichttermijn, voor zover de aanbestedende
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overheid, terzelfdertijd, in het bezit zou zijn van de regelmatig opgestelde factuur evenals van de
andere eventueel geëiste documenten.
Genoemde factuur geldt als verklaring van schuldvordering.
*Voor de begunstigden van deze opdrachtcentrale die in de bijlage D worden opgenomen,
de facturen moeten aan de overeenkomstige adressen verzend worden.

II.8 Oplevering
De ontvangst gebeurt volledig op de leverplaats van iedere levering.
De aanbestedende overheid beschikt over een termijn van 30 kalenderdagen om de leveringen te
beproeven en te onderzoeken. In afwezigheid van mededeling door de aanbestedende overheid van
fabricagefouten, mankementen of zichtbare beschadigingen zal de ontvangst stilzwijgend toegestaan
worden.

II.9 Verpakkingen
De wettelijk verplichte vermeldingen en aanduidingen die op de verpakking dienen te staan, moeten
op een zichtbare, duidelijk leesbare en onuitwisbare manier worden aangebracht.
De paletten en verpakkingen dienen te worden teruggenomen of weggehaald door de leverancier en
dit op zijn kosten.

II.10 Leveringen
In geval van levering per paletten, dienen dit verplicht paletten te zijn van het Europese type (120x80
[cm]), waarbij elke andere afmeting uitgesloten is.
De opdrachtnemer mag slechts leveringen doen in functie van de opeenvolgende bestelbonnen die
aan hem worden gericht.

II.11 Onderaannemers
De inschrijver vermeld in zijn offerte welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is aan derden in
onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij voorstelt.
Het feit dat de aannemer alle of een deel van zijn verplichtingen aan onderaannemers toevertrouwt,
ontslaat hem niet van zijn verantwoordelijkheid jegens et OCMW van Brussel. Deze laatste ziet zich op
generlei wijze verbonden met derden.
Ingeval het opdachtnemer op een onderaannemer moet beroep doen, zal laatstgenoemde slechts met
het akkoord van de aanbestedende overheid kunnen tussenkomen en zal aan dezelfde voorwaarden
moeten voldoen dan deze vereist in het hoofd van de inschrijver in verhouding tot het eventueel
toegeleverde deel van de opdracht.

II.12 Korting
De inschrijver zal een prijslijst of een catalogus met betrekking tot andere producten van
hetzelfde
type verstrekken, die kunnen besteld worden in het kader van huidige opdracht.
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In principe zullen enkel de artikelen besteld worden die in de inventaris voorkomen. Echter, in geval
van bestellingen van artikelen andere dan die welke in de huidige inventaris voorzien zijn maar in
verband met het voorwerp van de opdracht , verbinden de inschrijvers er zich toe om een korting toe
te passen van dezelfde grootteorde als die welke overeengekomen is voor de voorziene artikelen
(percentage in de offerte te preciseren).

II.13 Gerechtelijke acties
Ieder geschil met betrekking tot de interpretatie of de uitvoering van huidige opdracht behoort tot de
bevoegdheid van de gerechtelijke instanties van het gerechtelijk arrondissement van Brussel.

II.14 Vertrouwelijkheid
De opdrachtnemers die, ter gelegenheid van de uitvoering van de opdracht, kennis hebben van
informatie of mededeling ontvangen van documenten of elementen van om het even welke aard, die
een vertrouwelijk karakter vertonen en, met name, met betrekking tot het voorwerp van de opdracht,
tot de te gebruiken middelen voor diens uitvoering evenals tot de werking van de diensten van de
aanbestedende overheid, nemen alle nodige maatregelen om te vermijden dat deze inlichtingen,
documenten of elementen zouden doorgegeven worden aan een derde.

II.15 Sancties : Maatregelen van ambtswege – Middelen van
optreden
Het niet respecteren van de voorwaarden van de opdracht zal tot sancties leiden overeenkomstig van,
hoofdstuk 2 -afdeling 7 van de koninklijk besluit van 14 januari 2013 :
*
*
*
*

het (eenvoudige) eenzijdig verbreken van de (gehele of gedeeltelijke) opdracht;
de (gehele of gedeeltelijke) uitvoering in eigen beheer van de uitstaande leveringen;
de afsluiting van opdrachten voor rekening van derde(n);
de uitsluiting voor bepaalde duur van overheidsopdrachten van de aanbestedende overheid.

Bij niet-naleving van de express leveringstermijn voorzien in onderhavig bijzonder bestek, loopt
de aannemer het risico op speciale straffen die wordt vastgelegd aan een forfaitair bedrag van 60
euro per uur vertraging.
Overeenkomstig artikel 46 van de koninklijk besluit van 14 januari 2013 , zullen de boetes voor
achterstand op systematische wijze zoals voorzien door de wet toegepast worden.

II.16 Andere contractuele elementen
•
•

De aannemer verbindt zich ertoe om binnen de 15 dagen na de notificatie de
Veiligheidsfiches van de weerhouden producten in het Frans en in het Nederlands, ter
beschikking te stellen van het OCMW van Brussel (onder digitale vorm).
De aannemer verbindt zich ertoe om conform de wettelijke verplichtingen en binnen de 10
dagen vóór de volgende levering, iedere update aan de veiligheids- en technische fiches
onder digitale vorm naar het OCMW van Brussel te sturen. Hij zal steeds die nieuwe fiches
onder geschreven vorm (Fr-Nl) bij de nieuwe levering voegen.
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Elk product dat na opening niet zou overeenstemmen met de beschrijving van de technische
fiche zal door de aannemer worden vervangen.
De aannemer verbindt zich ertoe om elk product dat tijdens het vervoer beschadigd werd, en
waarvan de eigenschappen daardoor aangetast werden, te vervangen.
Bij de wijziging van een product in de inventaris, zal de aannemer het OCMW van Brussel
verwittigen.
De eenheden, opgelegd hetzij door onderhavig bestek, hetzij opgegeven door de inschrijver
(gebruikseenheid en verpakkingseenheid) dienen te worden gehandhaafd gedurende de
ganse periode waarover de overeenkomst loopt.
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BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER
PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP
“HOUT EN GIPSPLATTEN”
Open offerteaanvraag
Natuurlijke persoon
Ondergetekende (naam en voornaam):
Hoedanigheid of beroep:
Nationaliteit:
Woonplaats (volledig adres):
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Contactpersoon:
Ofwel (1)
Rechtspersoon
De vennootschap (benaming, rechtsvorm):
Nationaliteit:
met zetel te (volledig adres):
Telefoon:
Fax:
E-mail:
Contactpersoon:
vertegenwoordigd door de ondergetekende(n):
(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun
bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot
een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn
bekendgemaakt.)
Ofwel (1)
Tijdelijke vereniging
De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam
hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel):

VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE
BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE
OVERHEIDSOPDRACHT:
tegen de eenheidsprijzen vermeld in de inventaris in bijlage.
Verklaart (verklaren) op eer kennis genomen te hebben van artikel 8 van de wet van 15
juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten en diens latere wijzigingen, en geen toestand van belangenconflict
geïdentificeerd te hebben.
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Korting (punt II. 12):

Algemene inlichtingen
Inschrijvingsnr. bij de RSZ.:
Ondernemingsnummer (alleen in België):
Betalingen
De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIC)
................................................ van de financiële instelling ................................. geopend op naam
van ................................. .
Voorgestelde onderaannemers (punt II.11) :

Bij de offerte te voegen documenten
De documenten, gedateerd en ondertekend, die volgens het bestek van deze overheidsopdracht
moeten worden bijgevoegd.
Gedaan te .....................................................................................................................................
De ................................................................................................................................................
De inschrijver,

Handtekening: ...............................................................................................................................
Naam en voornaam: .......................................................................................................................
Functie: .........................................................................................................................................
Belangrijke nota
Er mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel
87 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 ten dezen van toepassing gemaakt).

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is
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BIJLAGE B : Etische clausule - Verklaring

Ik, ondergetekende, Mevrouw, De Heer ……………………………, als vertegenwoordiger van de
onderneming ……………………………………………, verklaar op eer en geweten dat de producten voor
zover ik weet afkomstig zijn van bedrijven die hun filialen, contractanten en onderaannemers de
volgende criteria laten naleven:
- Vrijheid van vakvereniging, Conventie van de IAO nr. 87;
- Vrijheid van onderhandelen, Conventie van de IAO nr. 98;
- Verbod van dwangarbeid, Conventie van de IAO nrs. 29 en 105;
- Gelijke beloning en niet-discriminatie, Conventies van de IAO nrs. 100 en
111;
- Geleidelijke afschaffing van kinderarbeid, Conventie van de IAO nr. 138;
- Verbod van de ergste vormen hiervan, Conventie van de IAO nr. 182;
- Het vastleggen van minimumlonen, Conventie van de IAO nrs. 26 en 131;
- Het beperken van het aantal werkuren, Conventie van de IAO nr. 1;
- De veiligheid en gezondheid van de werknemers, Conventie van de IAO nrs.
155 en 164;
- De formalisering van het arbeidscontract tussen de werkgever en de
werknemer, Conventie van de IAO nr. 122.
Indien ik verneem dat deze conventies worden geschonden, dan doe ik er alles aan om de
nodige maatregelen te nemen om aan deze situatie te verhelpen of om mijn producten
elders aan te kopen.
Ik stem ermee in dat de aankoopverantwoordelijke of zijn vertegenwoordiger mij mag vragen mijn
registers te raadplegen waarin mijn verschillende contractanten, filialen en onderaannemers staan
vermeld die een verband hebben met het betrokken product.

Datum en handtekening.
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BIJLAGE C : INVENTARIS
“HOUT EN GIPSPLATTEN”
Te louter indicatieve titel hebben wij in de beschrijving van de onderstaande inventaris het product vermeld dat tegenwoordig gebruikt wordt.
Het nagestreefde doel is het vergemakkelijken van het werk van de aannemer en het verkrijgen van een kwaliteitsproduct gelijkwaardig aan dit welke onze professionals
tegenwoordig gebruiken.
De geraamde hoeveelheden zijn opgesteld voor de volledige potentiële duur van de raamovereenkomst, zijnde 2 jaar.
P= stuk VH=vermoede hoeveelheid Beschrijving leverancier=naam van het product EHP=eenheidsprijs

Nr.

Ref

Beschrijving

leverencier
Referentie

leverencier
Beschrijving

VH Een Hoev.
h.

1

R2645 BALK SRN 7X18 CHARPENTE PNG 4,20M
(HB)

VH

2

R2647 BALK SRN 7X18 1ERCHOIX NBN 272 4,20M
(HB)

VH MCT

90

3

R2648 BALK SRN 8X23 1ER CHOIX NBN 272
4,20M (HB)

VH MCT

130

4

PX35

SCHOEN VOOR BALK 8/23 st

VH

P

20

5

R2707 PLANK SRN 3/4X13 NBN 272 1E KEUS
4,20M (HB)

VH

M

100

6

R2708 PLANK SRN 4/4X13 NBN 272 1E KEUS
4,20M (HB)

VH

M

200

7

R2745 PLANK SRN 4/4X13 IMPREG DAKTIMMER
.1E KEUS 4,20M(HB)

VH

M

1200

8

PX29

VH

MC

1000

9

R2704 RODE NOORSE DEN 4/4X23 NBN272 I/II
CH.EN 4,20M (HB)

VH MCT

10

R2719 RODE NOORSE DEN 8/4X23 NBN272 1E
KEUS LG=4,20M (HB)

VH

HOUTEN KEPER SRN 45*45

Blz. 20

M

M

26

8
160

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

OCMW BRUSSEL

Nr.

Ref

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Beschrijving

leverencier
Referentie

Ref.: 826/14-RIN-0023

leverencier
Beschrijving

VH Een Hoev.
h.

11

R2720 RODE NOORSE DEN 6/4X23 NBN272 1E
KEUS LG=4,20M (HB)

VH MCT

40

12

R2762 MERANTI RED DARK 26MM 1E KEUS
.LENGTE MIN.4,20M. (HB)

VH

M2

20

13

R2763 MERANTI RED DARK 52MM 1E KEUS
LENGTE MIN. 4,20M (HB)

VH

M2

5

14

R2764 MERANTI RED DARK 65MM 1E KEUS
LENGTE MIN.4,20M (HB)

VH

M2

15

15

R2765 MERANTI RED DARK 80MM 1E KEUS
LENGTE MIN 4,20M (HB)

VH

M2

5

16

NN1

EIK 26MM 1E KEUS .LENGTE MIN.4,20M.
(HB)

VH

M2

20

17

NN2

EIK 52MM 1E KEUS LENGTE MIN. 4,20M
(HB)

VH

M2

20

18

PX28

PLINT MDF VOORGELAKT 70mm

VH

MC

3820

19

R2663 PLINT SRN 3/4X70MM I/II 4,20M (HB)

VH

M

570

20

PX30

VH

P

50

21

R2610 PANNEEL MDF WR 244X122CM 9MM (HB)

VH

P

50

PANNEEL MDF WR 244X122CM 15MM (HB)

VH

P

20

23

R2611 PANNEEL MDF WR 244X122CM 18MM (HB)

VH

P

55

24

R2612 PANNEEL MDF WR 244X122CM 22MM (HB)

VH

P

20

22

NN3

PLAAT MDF VOORGELAKT 18mm 244X122

25

NN4

PANNEEL MDF WR 244X122CM 30MM (HB)

VH

P

90

26

NN5

OSB 12MM 244x59CM (HB)

VH

P

40

27

NN6

OSB 15MM 244x59CM (HB)

VH

P

70

Blz. 21

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

OCMW BRUSSEL

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

leverencier
Referentie

Ref.: 826/14-RIN-0023

Nr.

Ref

Beschrijving

leverencier
Beschrijving

VH Een Hoev.
h.

28

NN7

OSB 18MM 244x59CM (HB)

VH

P

40

29

PX37

PLAAT OSB 22mm 250x122

VH

P

100

30

NN8

OSB 22MM 244x59CM (HB)

VH

P

40

31

R2737 MULTIPLEX LOUAN WR 5,5MM 250X122CM
(HB)

VH

FL

5

32

R2730 MULTIPLEX LOUAN WR 8MM 250X122CM
(HB)

VH

FL

1090

33

R2729 MULTIPLEX LOUAN WR 10MM 250X122CM
(HB)

VH

FL

505

34

R2731 MULTIPLEX LOUAN WR 12MM 244X122CM
(HB)

VH

FL

5

35

R2677 MULTIPLEX LOUAN WR 15MM 250X122CM
(HB)

VH

FL

5

36

R2678 MULTIPLEX LOUAN WR 18MM 250 X
122CM (HB)

VH

FL

100

37

R2680 MULTIPLEX LOUAN WR 22MM 250X122CM
(HB)

VH

FL

6

38

R2742 MULTIPLEX WR EXT 18MM 305X153CM
(HB)

VH

P

5

39

NN9

MULTIPLEX EL PINE 250X125X18 MM (HB)

VH

P

40

40

NN10

MULTIPLEX BAKELIET GLAD (FILM
AFSTOTENDE GEBIED) 4MM 250X125CM
(HB)

VH

FL

10

41

NN11

MULTIPLEX BAKELIET GLAD (FILM
AFSTOTENDE GEBIED) 12MM 250X125CM
(HB)

VH

FL

10

42

NN12

MULTIPLEX BAKELIET GLAD (FILM
AFSTOTENDE GEBIED) 18MM 250X125CM

VH

FL

10

Blz. 22

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

OCMW BRUSSEL

Nr.

Ref

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Beschrijving

leverencier
Referentie

Ref.: 826/14-RIN-0023

leverencier
Beschrijving

VH Een Hoev.
h.

(HB)

43

NN13

MULTIPLEX BAKELIET GLAD (FILM
AFSTOTENDE GEBIED) 21MM 250X125CM
(HB)

VH

FL

10

44

NN14

MULTIPLEX BAKELIET ANTISLIP (FILM
AFSTOTENDE GEBIED) 12MM 250X125CM
(HB)

VH

FL

10

45

NN15

MULTIPLEX BAKELIET ANTISLIP (FILM
AFSTOTENDE GEBIED) 18MM 250X125CM
(HB)

VH

FL

10

46

R2673 PANEEL SPAANPLAAT 2 ZIJDIG MELAMINE
BEKLEED WIT 8MM 250X125CM 5HB°

VH

FL

5

47

NN16

PANEEL SPAANPLAAT 2 ZIJDIG MELAMINE
BEKLEED GEKLEURD (MIN 10 KLEUREN)
8MM 250X125CM (HB)

VH

FL

5

48

R2674 PANEEL SPAANPLAAT 2 ZIJDIG MELAMINE
BEKLEED WIT 18MM 250X125CM (HB)

VH

FL

20

49

NN17

PANEEL SPAANPLAAT 2 ZIJDIG MELAMINE
BEKLEED GEKLEURD (MIN 10 KLEUREN)
18MM 250X125CM (HB)

VH

FL

10

50

NN18

PANEEL SPAANPLAAT 2 ZIJDIG MELAMINE
BEKLEED WIT 18MM 305X150CM (HB)

VH

FL

8

51

NN19

PANEEL SPAANPLAAT 2 ZIJDIG MELAMINE
BEKLEED WIT 22MM 305X150CM (HB)

VH

FL

10

52

R2676 PANEEL SPAANPLAAT 2 ZIJDIG MELAMINE
BEKLEED WIT 22MM 207X275CM (HB)

VH

FL

5

Blz. 23

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

OCMW BRUSSEL

Nr.

Ref

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Beschrijving

leverencier
Referentie

Ref.: 826/14-RIN-0023

leverencier
Beschrijving

VH Een Hoev.
h.

53

R5786 PANEEL SPAANPLAAT 2 ZIJDIG 4
ZIJVLAKKEN MELAMINE BEKLEED WIT
18MM 30x250CM (HB)

VH

P

10

54

R5787 PANEEL SPAANPLAAT 2 ZIJDIG 4
ZIJVLAKKEN MELAMINE BEKLEED WIT
18MM 40X250CM (HB)

VH

P

10

55

R5788 PANEEL SPAANPLAAT 2 ZIJDIG 4
ZIJVLAKKEN MELAMINE BEKLEED WIT
18MM 50X250CM (HB)

VH

P

10

56

R5789 PANEEL SPAANPLAAT 2 ZIJDIG 4
ZIJVLAKKEN MELAMINE BEKLEED WIT
18MM 60X250CM (HB)

VH

P

5

57

NN20

BLAD HPL 0,8MM 244X122CM MIN 10
KLEUREN

VH

P

20

58

NN21

BLAD HPL 0,8MM 305X122CM MIN 10
KLEUREN

VH

P

20

59

NN22

BLAD HPL 0,8MM 244X122CM METAAL
OVERDEKT

VH

P

20

60

R2711 VERFDEUR VOORGEVERFD 73 X 201,5CM
(HB)

VH

P

15

61

R2712 VERFDEUR VOORGEVERFD78 X 201,5CM
(HB)

VH

P

10

62

R2713 VERFDEUR VOORGEVERFD 83 X 201,5CM
(HB)

VH

P

10

63

R2714 VERFDEUR VOORGEVERFD 88 X 201,5CM
(HB)

VH

P

5

64

R2715 VERFDEUR VOORGEVERFD 93 X 201,5CM
(HB)

VH

P

10

65

NN25

VH

P

5

VERFDEUR VOORGEVERFD 98 X 201,5CM
(HB)
Blz. 24

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

OCMW BRUSSEL

Nr.
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Beschrijving

leverencier
Referentie

Ref.: 826/14-RIN-0023

leverencier
Beschrijving

VH Een Hoev.
h.

66

R2770 VERFDEUR VOORGEVERFD RF1/2H
(NBN713.020) 73 X 201,5CM (HB)

VH

P

10

67

NN26

VERFDEUR VOORGEVERFD RF1/2H
(NBN713.020) 78 X 201,5CM (HB)

VH

P

5

68

R2771 VERFDEUR VOORGEVERFD RF1/2H
(NBN713.020) 83 X 201,5CM (HB)

VH

P

20

69

NN27

VERFDEUR VOORGEVERFD RF1/2H (NBN
713.020) 88X 201,5CM

VH

P

5

70

R2772 VERFDEUR VOORGEVERFD RF1/2H (NBN
713.020) 93X 201,5CM

VH

P

5

71

R2773 VERFDEUR VOORGEVERFD RF1/2H (NBN
713.020) 98X 201,5CM

VH

P

5

72

PX24

BLOKDEUR 63cm + OMKASTING 10cm

VH

P

100

73

PX25

BLOKDEUR 73cm + OMKASTING 10cm

VH

P

100

74

PX26

BLOKDEUR brandweerstand 1/2u 83cm +
OMKASTING multiplex 30cm

VH

P

50

75

R2638 CHAMBRANT DEN SRN 5/8X70MM LENGTE
4,50M (HB)

VH

M

200

76

NN28

VH

M

570

77

R2661 CHAMBRANT MERANTI 12X68 TRAPEZEUM
4,20MC (HB)

VH

M

420

78

NN29

CHAMBRANT EIK TRAPEZEUM 12x68
(2,25LM) (HB)

VH

P

200

79

NN30

MINERAAL GEBONDEN STOOMVERHARDE
CALCIUMSILICAATPLAAT BESTAND TEGEN
VOCHT RF 1H 12MM 250X125CM (HB)huidig gebruikt produkt Promatech H

VH

p

5

CHAMBRANT MERANTI 12X68 ROND
4,20MC (HB)

Blz. 25

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

OCMW BRUSSEL

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Beschrijving

leverencier
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Ref.: 826/14-RIN-0023

Nr.

Ref

leverencier
Beschrijving

80

NN31

MINERAAL GEBONDEN STOOMVERHARDE
CALCIUMSILICAATPLAAT BESTAND TEGEN
VOCHT RF 1H 15MM 250X125CM (HB)huidig gebruikt produkt Promatech H

VH

p

420

81

R2743 MINERAAL GEBONDEN STOOMVERHARDE
CALCIUMSILICAATPLAAT BESTAND TEGEN
VOCHT RF 1H 18MM 250X125CM (HB)huidig gebruikt produkt Promatech H

VH

p

5

82

R2744 AFBOORDING VANCAFORM 204ST57 45MM
DE 4,1MC (HB) + ZELDGEKELUR ART
R2746

VH

P

5

83

R2746 TABLET VANCAFORM 40MM 410X60CM
KLEUR 204ST57 (HB) + MIN 5 ANDERE
KLEUREN

VH

P

20

84

NN32

VH

P

4

85

R2246 THERMOCOLLANT PVC WIT 22MM RL=50M

VH

RL

5

86

R2336 SCHROEF MET PLATTE KOP VOOR
METALEN PROFIELEN 4,2X13MM AUTO
(x1000)

VH

P

80

87

R2747 PANNEEL ROTSWOL ISOLATIE WARMTE
EN GELUIDSWEREND 5CM 60X120CM huidig gebruikt produkt Rockstud 204
Rockwool

VH

FL

9440

88

PX23

VH

FL

500

TABLET VANCAFORM 40MM 410X90CM
KLEUR 204ST57 (HB) + MIN 5 ANDERE
KLEUREN

PANNEEL ROTSWOL ISOLATIE WARMTE
EN GELUIDSWEREND 7,5CM 60X120CM huidig gebruikt produkt Rockstud 204
Rockwool

Blz. 26

VH Een Hoev.
h.

EHP. in cijfers
excl. btw
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leverencier
Beschrijving

VH Een Hoev.
h.

89

R2748 PLAASTERPLAAT MET GEEXTRUDEERD
POLYSTYREEN ISOLATIE OP RUGZIJDE
40+10MM 120X260CM - huidig gebruikt
produkt Thermogp X Gyproc

VH

FL

10

90

PX12

PLAASTERPLAAT A/ ABA 260X120CM
DIKTE 12,5MM - huidig gebruikt produkt
Gyproc A/ABA

VH

P

4840

91

R2751 PLAASTERPLAAT "RF" ABA 260X120CM
DIKTE 12,5MM - huidig gebruikt produkt
Gyproc ABA

VH

PL

400

92

R2766 PLAASTERPLAAT "RF" ABA 260X60CM
DIKTE 15MM - huidig gebruikt produkt
Gyproc ABA

VH

P

200

93

PX15

PLAASTERPLAAT "RF" ABA 260X120CM
DIKTE 15MM - huidig gebruikt produkt
Gyproc ABA

VH

P

8040

94

PX16

PLAASTERPLAAT "RF" ABA 260X120CM
DIKTE 18MM - huidig gebruikt produkt
Gyproc ABA

VH

P

670

95

R2752 PLAASTERPLAAT "WR" ABA 260X120CM
DIKTE 12,5MM - huidig gebruikt produkt
Gyproc WR ABA

VH

PL

650

96

PX14

PLAASTERPLAAT "WR" ABA 260X120CM
DIKTE 15MM - huidig gebruikt produkt
Gyproc WR ABA

VH

P

120

97

R2760 PLAASTERPLAAT "WR" ABA 260X60CM
DIKTE 12,5MM - huidig gebruikt produkt
Gyproc WRABA

VH

P

200

98

R2755 PLAASTERPLAAT VOOR BEPLAASTERING
200X40CM DIKTE 9,5MM - huidig gebruikt
produkt Gyplat

VH

PL

200

Blz. 27
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excl. btw

Totaal excl. btw
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Beschrijving

leverencier
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Ref.: 826/14-RIN-0023

leverencier
Beschrijving

VH Een Hoev.
h.

99

R5650 OPVOEGMIDDEL PLAASTERPLAATEN
NADEN EN KIEREN OP BASIS VAN GIPS
5KG - huidig gebruikt produkt Joint Filler
Gyproc

VH

S

200

100

PX18

OPVOEGMIDDEL PLAASTERPLAATEN
NADEN EN KIEREN OP BASIS VAN GIPS
25KG - huidig gebruikt produkt Joint Filler
120 Gyproc

VH

S

170

101

R5651 EGALISATIEMIDDEL VOOR AFWERKING
PLAASTERPLAATEN 5KG - huidig gebruikt
produkt Joint Finisher Premium Gyproc

VH

S

820

102

R5505 PAPIERBAND VERSTERKT EN
VOORGEPLOOID VOOR NADEN EN KIEREN
90M- huidig gebruikt produkt P50 Gyproc

VH

p

350

103

R5506 PAPIERBAND VERSTERKT VOOR HOEKEN
53X30000MM- huidig gebruikt produkt Flex
Corner Gyproc

VH

p

10

104

R5507 ZELFKLEVENDE GELUIDSISOLEERENDE
MOUSSE 10MMX10M - huidig gebruikt
produkt Gyproc

VH

p

5

105

R5508 ZELFKLEVENDE GELUIDSISOLEERENDE
MOUSSE 30MMX10M- huidig gebruikt
produkt Gyproc

VH

p

270

106

R5652 PLAASTER VOOR LIJMEN VAN
PLAASTERPLAATEN OP POREUSE
ONDERGROND 25KG - huidig gebruikt
produkt platre L Gyproc

VH

s

10

107

NN33

VH

P

15

PROFIEL METALSTUD FLEXIBEL VOOR
GEBOGEN WANDEN 75MM- huidig gebruikt
produkt Vertrebra GV75 Gyproc

Blz. 28

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

OCMW BRUSSEL

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Ref

108

NN34

C-VORMIG PROFIEL MET GEKARTELDE
FLENZEN CONFORM DIN 18182 75MM
3,6LM- huidig gebruikt produkt MSV75
Gyproc

VH

P

475

109

R2749 C-VORMIG PROFIEL MET GEKARTELDE
FLENZEN CONFORM DIN 18182 50MM
3,6LM- huidig gebruikt produkt MSV50
Gyproc

VH

MC

1170

110

R2750 U-VORMIG PROFIEL CONFORM DIN 18182
50MM 4LM - huidig gebruikt produkt
MSH50 Gyproc

VH

MC

3120

111

R2754 C-VORMIG PROFIEL MET GEKARTELDE
FLENZEN CONFORM DIN 18182 50MM
3,6LM - huidig gebruikt produkt MSV70
Gyproc

VH

LG

250

112

R2753 U-VORMIG PROFIEL CONFORM DIN 18182
70MM 4LM - huidig gebruikt produkt
MSH70 Gyproc

VH

LG

80

VH

P

130

113

PX3

Beschrijving

leverencier
Referentie

Ref.: 826/14-RIN-0023

Nr.

leverencier
Beschrijving

U-VORMIG PROFIEL CONFORM DIN 18182
75MM 4LM- huidig gebruikt produkt MSH75
Gyproc

VH Een Hoev.
h.

114

R5780 RANDPROFIEL 27X28,2X48MM- huidig
gebruikt produkt Plagyp PU27/48 Gyproc

VH

P

310

115

R5781 PLAFONDPROFIEL 4LM - huidig gebruikt
produkt Plagyp PC60/27 Gyproc

VH

P

3280

116

R5782 VERBINDINGSRUITER - huidig gebruikt
produkt Plagyp PD60/60 Gyproc

VH

P

8760

117

R5783 PLAFONDHANGER VOOR HOUTEN
DRAAGSTRUCTUUR- huidig gebruikt

VH

P

70
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leverencier
Beschrijving

VH Een Hoev.
h.

produkt PH60/27 Gyproc

118

R5785 VEERKLEM PLAFOND HANGER - huidig
gebruikt produkt Plagyp PV60/120 Gyproc

VH

P

5550

119

R5784 VERBINDINGSSTUK- huidig gebruikt
produkt Plagyp PL60/100 Gyproc

VH

P

2120

120

NN35

APHANGDRAAD MET OOG VOOR ART
R5785 - huidig gebruikt produkt Plagyo
R150 Gyproc

VH

P

5350

121

NN36

KONTROLELUIK VOOR HOLLE WANDEN EN
PLAFONDS RF1/2U 40X40CM - huidig
gebruikt produkt Gyproc

VH

P

60

122

NN37

L - AFWERKINGSPROFIEL GALVA VOOR
STUKWERK 32MMX32MMX3,05LM - huidig
gebruikt produkt Corner Bread Gyproc

VH

P

440

123

NN38

MOLUUR IN PLAASTER 8,5CM X2LM huidig gebruikt produkt Gyproc 100mm

VH

P

40

124

NN39

MOLUUR IN PLAASTER 10,9CM X2LM huidig gebruikt produkt Gyproc mini
127mm

VH

P

40

125

NN40

HPL PLAAT OP BASIS VAN FENOLHARS
VOOR BUITENTOEPASSING 3MM WIT
130X305CM (HB)- huidig gebruikt produkt
Trespa

VH

P

20

126

NN41

HPL PLAAT OP BASIS VAN FENOLHARS
VOOR BUITENTOEPASSING 5MM WIT
130X305CM (HB)- huidig gebruikt produkt
Trespa

VH

P

10

Blz. 30
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BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Beschrijving

leverencier
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Ref.: 826/14-RIN-0023

Nr.

Ref

leverencier
Beschrijving

127

NN42

HPL PLAAT OP BASIS VAN FENOLHARS
VOOR BUITENTOEPASSING 10MM WIT
130X305CM (HB)- huidig gebruikt produkt
Trespa

VH

P

10

128

NN43

HPL PLAAT OP BASIS VAN FENOLHARS
VOOR BUITENTOEPASSING 3MM ZWART
EN MIN 5 ANDERE KLEUREN 130X305CM
(HB)- huidig gebruikt produkt Trespa

VH

P

5

129

NN44

HPL PLAAT OP BASIS VAN FENOLHARS
VOOR BUITENTOEPASSING 5MM ZWART
EN MIN 5 ANDERE KLEUREN 130X305CM
(HB)- huidig gebruikt produkt Trespa

VH

P

5

130

NN45

HPL PLAAT OP BASIS VAN FENOLHARS
VOOR BUITENTOEPASSING 10MM ZWART
EN MIN 5 ANDERE KLEUREN 130X305CM
(HB)- huidig gebruikt produkt Trespa

VH

P

5

131

NN46

FINEERDEUR EIK MET 3/4
GLASOPENING MET GLASLATTEN IN
EIK 73 X 205CM (HB)

VH

P

2

132

NN47

FINEERDEUR EIK MET 3/4
GLASOPENING MET GLASLATTEN IN
EIK 78 X 205CM (HB)

VH

P

2

133

NN48

FINEERDEUR EIK MET 3/4
GLASOPENING MET GLASLATTEN IN
EIK 83 X 205CM (HB)

VH

P

8

134

NN49

FINEERDEUR EIK MET 3/4
GLASOPENING MET GLASLATTEN IN
EIK 88 X 205CM (HB)

VH

P

2

135

NN50

FINEERDEUR EIK MET 3/4
GLASOPENING MET GLASLATTEN IN
EIK 93 X 205CM (HB)

VH

P

2

Blz. 31

VH Een Hoev.
h.

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

OCMW BRUSSEL

Nr.

Ref

136

NN51

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Beschrijving

leverencier
Referentie

Ref.: 826/14-RIN-0023

leverencier
Beschrijving

FINEERDEUR EIK MET 3/4
GLASOPENING MET GLASLATTEN IN
EIK 98 X 205CM (HB)

VH Een Hoev.
h.

VH

P

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

2

Totaal excl. btw :
Btw 21% :
Totaal incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen echter telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn inschrijving
van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................ Handtekening:
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BIJLAGE D : LIJSTE VOOR DE OPDRACHTENCENTRALE
Lijst van de aanbestedende overheden die van de opdrachtcentrale van OCMW van Brussel kunnen genieten
Ateliers des Tanneurs - centre d'entreprises d'économie locale
Rue des Tanneurs, 58-62 - 1000 Bruxelles /Huidevettersstraat, 58-62 - 1000 Brussel
1000 Services S.C.R.L - 1000 Diensten C.V.O.A.
Rue des Tanneurs, 62 - 1000 Bruxelles/Huidevettersstraat, 62 - 1000 Brussel
Projet X
Rue de Moorslede 56-58 - 1020 Bruxelles/Moorsleedestraat 56-58 - 1020 Brussel
Les Cuisines Bruxelloises - De Brusselse Keukens
av. J.-J. Crocq 21 - 1020 Bruxelles/J-J Crocqlaan, 21 - 1020 Brussel
Maisons de quartier - Buurthuizen
Quai au bois de construction 1- 2 - 1000 Bruxelles/Timmerhoutkaai, 1 - 2 - 1000 Brussel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

blanchisserie - Wasserij : Rue de la buanderie, 1 - 1000 Bruxelles/Wasserijstraat, 1 - 1000 Brussel
Espace S : rue de la comptesse des flandres 4 - 1020 Bruxelles/Gravin Van Vlaanderenstraat, 4 - 1000 Brussel
Haeren : Rue Cortenbach, 11 - 1130 Bruxelles/Cortenbachstraat, 11 - 1130 Brussel
Mellery : Rue Mathieu Desmaré, 10 - 1020 Bruxelles/Mathieu Desmaréstraat, 10 - 1020 Brussel
Millénaire : Chaussée d'Anvers, 150a - 1000 Bruxelles/Antwerpsesteenweg, 150a - 1000 Brussel
Modèle : Cité modèle annexe Bloc 3 - 1020 Bruxelles/Modelewijk annexe Bloc 3 - 1020 Brussel
Nord-est : Rue Van Campenhout, 16 - 1000 Bruxelles/Van Campenhoutstraat, 16 - 1000 Brussel
Querelle – Krakeel : rue du Lavoir, 32 - 1000 Bruxelles/Wasserijstraat, 32 - 1000 Brussel
Rossignol - Nachtgaal chemin du Rossignol, 18-20 - 1120 Bruxelles/Nachtegaalsweg, 18-20 -1120 Bruxelles
Soignies : Rue des Vièrges, 17-21 - 1000 Bruxelles/Maagdenstraat, 17-21 - 1000 Bruxelles
Willems : Place Joseph Benoit Willems 16 -1020 Bruxelles/Joseph Benoit Willems Plaats 16 - 1020 Brussel
Midi – Zuid : Boulevard du Midi, 53 - 1000 Bruxelles/Zuidlaan, 53 - 1000 Brussel
Flèche – Pijl : rue de la Flèche, 5-7 - 1000 Bruxelles/Pijlstraat, 5-7 - 1000 Brussel

ASBL resto du cœur "l'autre table" VZW de « andere tafel »
Rue Stéphanie, 27 - 1020 Bruxelles/Stephaniastraat, 27 - 1020 Brussel
Maison d'action sociale et sanitaire - Huis van Sociale en sanitair actie
Rue de Woeringen, 18 - 1000 Bruxelles/Woeringenstraat, 18 - 1000 Brussel
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ASBL régie de quartier VZW Wijksregie
Rue du petit Rempart, 7-9 - 1000 Bruxelles/Vestje, 7- 9 - 1000 Brussel
ASBL Job office VZW
Rue d' l'abricotier, 7 - 1000 Bruxelles/Abrikozenboom, 7 - 1000 Brussel
Transit
rue Stephenson, 96 - 1000 Bruxelles/Stephensonstraat, 96 - 1000 Brussel
Société Anonyme Bruxelloise des Habitations (S.A.B.H.) Brusselse Woningen N.V.
107 boulevard de Waterloo, 107 - 1000 Bruxelles/Waterloolaan, 107 - 1000 Brussel
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BIJLAGE E : OMZETCIJFER EN LIJST VAN BELANGRIJKSTE LEVERINGEN GEDURENDE DE AFGELOPEN DRIE JAAR (MODEL)
1. OMZETCIJFER MET BETREKKING TOT DE DRIE LAATSTE BOEKJAREN
2010 OF 2011

2011 OF 2012

2012 OF 2013

GLOBAAL OMZETCIJFER
OMZETCIJFER VAN
OPDRACHTGERELATEERDE
ACTIVITEITEN

2. LIJST VAN DE BELANGRIJKSTE LEVERINGEN VAN DE AFGELOPEN DRIE JAAR

BELANGRIJKSTE KLANTEN (+
GEGEVENS)

PRIVÉ-PUBLIEK

AANVANG EN
EINDE

BEDRAGEN VAN HET DEEL VAN DE
OPDRACHT /LEVERING
UITGEVOERD DOOR DE
INSCHRIJVER

MIN. 2 PER JAAR

BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT OF DE
LEVERING

in geval van bestelling, uitgaande van overheden,
vergeet niet uw certificaat van goede uitvoering bij te
voegen.

MIN. 2 PER JAAR
MIN. 2 PER JAAR

......

.....

....

....

.....
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