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1

Inleiding
Dit is de Selectieleidraad voor het DBFM 1 project [naam Projectcluster, bestaande uit de
Scholenbouwprojecten [X], [Y], [Z]], hierna "de Opdracht".
Deze Selectieleidraad (inbegrepen de Bijlagen) geeft toelichting bij de Opdracht en de
Plaatsingsprocedure voor de gunning ervan.
Een lijst met definities is opgenomen in Bijlage 1. Termen die in deze Selectieleidraad met
hoofdletters worden geschreven, worden in deze bijlage gedefinieerd.
De Opdracht is gekwalificeerd als een overheidsopdracht voor werken, met dien verstande dat
er ook belangrijke diensten in vervat zijn, met inbegrip van het ontwerp van de werken en het
financieren ervan. Het betreft aldus een gemengde opdracht met als hoofdvoorwerp werken. De
aandacht van de Kandidaten wordt echter gevestigd op het feit dat deze diensten vereist in een
DBFM project onlosmakelijk verbonden zijn met en cruciaal zijn in het kader van de Opdracht
en dat een DBFM project niet met een klassieke overheidsopdracht voor werken kan worden
gelijkgesteld.
De Opdracht kadert in een Publiek-Private Samenwerkingsstructuur (PPS-structuur) en zal
worden gestructureerd via de zogenaamde DBFM-formule. De Inrichtende Machten zullen als
Opdrachtgever per Scholenbouwproject met een Opdrachtnemer (waartoe een SPV-DBFM zal
worden opgericht), een DBFM-Overeenkomst sluiten. De Opdrachtnemer staat ten aanzien van
de betrokken Opdrachtgever (Inrichtende Macht) per Scholenbouwproject in voor het
ontwerpen, bouwen en financieren van het betrokken Scholenbouwproject alsook het
onderhouden ervan gedurende de contractduur. De keuze van de Opdrachtnemer en het sluiten
van de DBFM-Overeenkomst per Scholenbouwproject maken het voorwerp uit van de
Plaatsingsprocedure.
De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Opdracht in overeenstemming
met de Gunningsleidraad en de in de Gunningsleidraad en de respectieve DBFMOvereenkomsten genoemde voorwaarden (die later aan de Geselecteerden worden bezorgd).
De Opdracht zal gegund worden na een mededingingsprocedure met onderhandeling op grond
van artikel 38, §1, 1°, a), b) en c) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten
omdat "a) er kan niet worden voorzien in de behoeften van de aanbestedende overheid zonder
aanpassing van onmiddellijk beschikbare oplossingen; b) ze bevatten ontwerp- of innovatieve
oplossingen en c) de opdracht kan niet worden gegund zonder voorafgaande onderhandelingen
wegens specifieke omstandigheden die verband houden met de aard, de complexiteit of de
juridische en financiële voorwaarden of wegens de daaraan verbonden risico's".
De keuze voor een mededingingsprocedure met onderhandeling betekent dat in een
Selectiefase op basis van Aanvragen tot Deelneming wordt beslist welke Kandidaten worden

1

DBFM = Design, Build, Finance and Maintain, d.w.z. ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden.
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uitgenodigd om in de Gunningsfase een offerte in te dienen en aan de onderhandelingen deel
te nemen. Het doel van de Selectieleidraad is deze Selectiefase toe te lichten en de Kandidaten
algemene informatie over de Opdracht en het verder verloop van de Plaatsingsprocedure te
geven zodat zij in staat zijn voldoende inzicht in de Opdracht en in de Plaatsingsprocedure te
verkrijgen en een Aanvraag tot Deelneming in te dienen.
Door een Aanvraag tot Deelneming in te dienen, aanvaardt de Kandidaat onvoorwaardelijk de
inhoud en de toepassing van de Selectieleidraad.
In de tweede fase van de Plaatsingsprocedure, de Gunningsfase, zullen de Geselecteerden
worden verzocht een voorstel voor de uitvoering van de Opdracht uit te werken en dit in een
offerte aan te bieden, vervolgens (desgevallend 2) deel te nemen aan de onderhandelingen en
daarna (desgevallend, en in hoedanigheid van Voorkeursbieder) een BAFO in te dienen. In de
onderdelen 2.2, 2.5 en 2.8.3 worden het verloop van de Gunningsfase en de specifieke
eigenheden daarvan (onder meer gelet op de werkwijze met een Pilootproject) op hoofdlijnen
uiteengezet. De Kandidaten c.q. Inschrijvers kunnen aan de uiteenzetting ter zake in deze
Selectieleidraad evenwel geen verdere rechten ontlenen.
2
2.1

Opdracht – voorwerp en structurering
Context van de Opdracht
Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 voorziet dat in het kader van het "Masterplan
Scholenbouw" onder meer bijkomende schoolcapaciteit zal worden gecreëerd, in de eerste
plaats in de steden en gemeenten waar de capaciteitsdruk het grootst is. Daarbij werd in het
Vlaams regeerakkoord geopteerd voor het benutten van alternatieve mogelijkheden – voor
zover haalbaar, wenselijk en rekening houdend met hun ESR-impact (Europees Systeem van
Nationale en Regionale Rekeningen) op de schuldgraad en juridische eenvoud.
Het Vlaamse Parlement keurde in dat kader op 25 november 2016 het decreet betreffende de
alternatieve financiering van schoolinfrastructuur via projectspecifieke DBFM-overeenkomsten
goed (hierna: het "Decreet van 25 november 2016")3.
Middels dit programma (zoals verder aangepast middels het Herfstakkoord van de Vlaamse
Regering (september 2017)) wordt AGION 4 ertoe gemachtigd, overeenkomstig artikel 15 van
het Decreet van 25 november 2016, gedurende de dertigjarige beschikbaarheidsperiode

2

De Aanbestedende Overheid (weze het de Clusterverantwoordelijke dan wel de Inrichtende Macht) zal zich in de
Opdrachtdocumenten van toepassing op de Gunningsfase in ieder geval het recht voorbehouden om niet te
onderhandelen.
3 B.S., 10 januari 2017.
4 AGION is een agentschap van de Vlaamse Gemeenschap dat is opgericht bij decreet van 7 mei 2004 als een intern
verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid en bij decreet van 16 november 2012 werd omgevormd tot een
publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap dat ressorteert binnen de Vlaamse overheid onder
het beleidsdomein Onderwijs.

AGION

6/77
Dossiernummer **

[datum]

Selectieleidraad: DBFM project [naam Projectcluster]
verbintenissen aan te gaan ten belope van maximaal 36,5 miljoen euro per jaar 5. Dit impliceert
dat de Vlaamse Regering bij benadering een totaalbedrag van circa 550 miljoen euro (inclusief
BTW) beoogt te investeren in de bouw van nieuwe scholen. Daarbij worden de inrichtende
machten rechtstreeks betrokken. Zij zijn (finaal) verantwoordelijk voor de plaatsingsprocedure
tot aanduiding van de private partner (onverminderd de afspraken die de inrichtende machten
onderling kunnen maken, alsook met AGION). AGION kan in ieder geval een beroep doen op
het projectbureau, en de daarin opgenomen deskundigen, zoals voorzien in de artikelen 7 en 8
van het Decreet van 25 november 2016.
De onderwijsverstrekkers konden zich kandidaat stellen om in te gaan op de oproep van
AGION om in aanmerking te komen om opgenomen te worden in het programma.
De aanvragen daartoe dienden uiterlijk 31 mei 2017 te worden ontvangen door AGION.
In het kader van de aanvraag diende een inrichtende macht ervoor te opteren ofwel één
scholenbouwproject
te
realiseren,
ofwel
in
een
projectbundel
verschillende
scholenbouwprojecten te realiseren, ofwel met meerdere inrichtende machten samen in een
projectcluster verschillende scholenbouwprojecten te realiseren. Daarbij geldt dat het
scholenbouwproject, de projectbundel of de projectcluster voldoende groot is.
Na ontvangst van de aanvragen werden de aanvragen beoordeeld aan de hand van de
selectiecriteria opgenomen in artikel 10 van het Decreet van 25 november 2016.
Nadat daartoe een voorafgaand advies werd verstrekt door AGION resp. GO! overeenkomstig
artikel 11 van het Decreet van 25 november 2016, besliste de Vlaamse Regering bij beslissing
d.d. 29 september 2017 over de selectie en rangschikking van de scholenbouwprojecten,
waaronder de Projectcluster die het voorwerp vormt van de voorliggende Opdracht.
2.2

Voorwerp Opdracht
De Opdracht bestaat uit [[x] Scholenbouwprojecten, zijnde [xxx]], waarbij voor elk
Scholenbouwproject afzonderlijk een DBFM-Overeenkomst (in overeenstemming met het
geldend model) zal worden gesloten. Een summiere omschrijving van de
Scholenbouwprojecten aan de hand van projectfiches is terug te vinden in Bijlage 3. In de
Projectdefinities en Outputspecificaties die zullen worden gevoegd bij de Gunningsleidraad zal
één en ander verder worden beschreven en toegelicht.
De Opdracht omvat een indicatief,geraamd investeringsbedrag 6 van [x] euro (exclusief BTW),
zonder dat de Kandidaten c.q. Inschrijvers hieruit enige rechten kunnen putten.

5

De verhoging werd ingeschreven in het decreet van 22 december 2017 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting
2018 (B.S., 27 december 2017), meer bepaald artikel 89 van het decreet van 22 december 2017 dat artikel 15 van het Decreet
van 25 november 2016 wijzigt.
6
Dit omvat de directe bouwkosten, de bouwgerelateerde kosten (eerste uitrusting, omgevingswerken en
perceelsgebonden voorbereidingswerken zoals afbraak) en de projectkosten voor en tijdens de bouwfase (erelonen,
werkingskosten, biedvergoeding, verzekeringen etc.) van de Configuratie (desgevallend inclusief het programma-
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Daarbij dient de Opdrachtnemer in te staan voor het ontwerp (Design), de bouw (Build), de
financiering (Finance) en het onderhoud (Maintain) van de schoolinfrastructuur gedurende
dertig (30) jaar.
De Opdrachtnemer sluit voor elk Scholenbouwproject een afzonderlijke DBFM-Overeenkomst
(Design, Build, Finance and Maintain) met de Opdrachtgever (zijnde de betreffende Inrichtende
Macht) van dat Scholenbouwproject. Deze Plaatsingsprocedure heeft de gunning van deze
DBFM-Overeenkomsten als voorwerp. Voor meer informatie over de DBFM-Overeenkomsten
wordt verwezen naar wat hierna volgt en naar wat zal volgen in de Gunningsleidraad.
Elke Scholenbouwproject bestaat uit alle werkzaamheden, leveringen en diensten die onder de
uit de Plaatsingsprocedure per Scholenbouwproject voortvloeiende individuele DBFMOvereenkomst moeten worden geleverd door de Opdrachtnemer.
2.3

Opdrachtbeschrijving en mogelijke beperkingen van de Opdracht
De Selectieleidraad bevat een toelichting van de Scholenbouwprojecten die het voorwerp van
de Opdracht uitmaken, inbegrepen het Scholenbouwproject dat als Pilootproject wordt
aangeduid. Deze toelichting dient als louter illustratief te worden beschouwd. Een summiere
omschrijving van de Scholenbouwprojecten is aldus terug te vinden in Bijlage 3.
Het is van belang toe te lichten dat het niet valt uit te sluiten dat vanaf de Gunningsfase, omwille
van specifieke omstandigheden, één of meerdere Scholenbouwprojecten die deel uitmaken van
deze Opdracht finaal niet zullen worden gerealiseerd, ofwel omdat hiervoor geen DBFMOvereenkomst zal worden gesloten, ofwel omdat gedurende de Gunningsfase komt vast te
staan dat de aanvang van de werkzaamheden nooit zal kunnen plaatsvinden.
Aldus heeft de Clusterverantwoordelijke het recht om de Opdracht in de loop van de
Gunningsfase te verminderen met maximum 25% van het investeringsbedrag van de
Projectcluster, zonder dat de Geselecteerden c.q. Inschrijvers, c.q. de Opdrachtnemer daaruit
rechten kunnen putten, onder meer op schadevergoeding of herziening van de voorwaarden
van de Opdracht of de individuele DBFM-Overeenkomst.

2.4

[Configuratie en Buiten-Configuratie elementen]
[De Scholenbouwprojecten binnen de Opdracht omvatten zowel de eigenlijke Configuratie
alsook enkele Buiten-Configuratie elementen. Het onderscheid tussen beide bestaat erin dat de
Buiten-Configuratie elementen weliswaar dienen te worden ontworpen en gebouwd door de
Opdrachtnemer, doch dat de Opdrachtnemer niet instaat voor het onderhoud ervan. De wijze
van betaling van de Buiten-Configuratie elementen (die geen deel zal uitmaken van de
Beschikbaarheidsvergoeding) zal gespecificeerd worden in de Opdrachtdocumenten.]

overschrijdend bouwen) en desgevallend inclusief de Buiten-Configuratie elementen, exclusief financieringskosten en
exclusief BTW.
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2.5

Indicatieve timing en indicatief verloop van de Plaatsingsprocedure en de Opdracht
Hierna wordt een indicatieve timing weergegeven van het indicatief verloop van de
Plaatsingsprocedure (zonder uitputtend te zijn, en onder voorbehoud van elke wijziging, en
aanpassing door de Aanbestedende Overheid (weze het AGION dan wel de
Clusterverantwoordelijke) of de respectieve Inrichtende Macht:
Selectiefase,
die
Aankondigingsbericht

aanvangt

bij

het

[**] 2018

Selectiebeslissing

[**6 weken na uiterste datum indiening
Aanvragen tot Deelneming]

Start Gunningsfase, die aanvangt met verdeling
Gunningsleidraad onder Geselecteerden

[**8 weken na uiterste datum indiening
Aanvragen tot Deelneming]

Indiening Offerte, met voorontwerp Pilootproject en
schetsontwerpen
voor
andere
Scholenbouwprojecten

[**4
maanden
Gunningsleidraad]

Optioneel: Onderhandelingsfase, met desgevallend
indienen gewijzigde offertes door Inschrijvers (en
eventueel aanduiding Voorkeursbieder)

[** 3 maanden na indiening Offerte]

Optioneel: Indiening geactualiseerde Offerte

[**4-6 maanden na indiening Offerte]

Aanduiding Voorkeursbieder

[**al
dan
niet
tijdens
de
onderhandelingen en/of na indiening
(geactualiseerde) Offerte]

Indienen Projectvergunningsdossier Pilootproject

[**zo spoedig mogelijk na aanduiding
Voorkeursbieder]

Verkrijgen
definitieve
en
Projectvergunning Pilootproject

[**uiterlijk 12 maanden na aanduiding
Voorkeursbieder]

uitvoerbare

na

verspreiding

Opmaak en indiening BAFO

[** 1 maand na definitieve en uitvoerbare
Projectvergunning voor het Pilootproject]

Gunningsbeslissing

[**zo spoedig mogelijk na BAFO]

Contract Close voor alle Scholenbouwprojecten, i.e.
ondertekening
DBFM-Overeenkomsten,
en
Financial Close voor Pilootproject

[**2 weken na Gunningsbeslissing]

Opstart

niet-

[**ten laatste 2 weken na Contract Close]
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Pilootprojecten
[**tussen 6 maanden en 1 jaar na
Contract Close]

Financial Close niet-Pilootprojecten

De in de Gunningsfase te bezorgen Opdrachtdocumenten zullen nadere informatie in verband
met de projectplanning voor de realisatie van de Scholenbouwprojecten bevatten. De
bouwwerken dienen alleszins zo te worden opgevat dat de continuïteit van de (werking van de)
scholen op elk moment moet worden gegarandeerd.
Er wordt vanuit gegaan dat alle individuele Scholenbouwprojecten die deel uitmaken van de
Opdracht binnen een vooropgestelde planning van circa 2,5 jaar (vanaf het ogenblik van de
Contract Close) worden gerealiseerd. Voor elk van de Scholenbouwprojecten wordt uitgegaan
van een indicatieve bouwtijd van circa 18 maanden.
2.6
2.6.1

Aanbestedende Overheid
Occasionele gezamenlijke opdracht
De Opdracht betreft een occasionele gezamenlijke opdracht voor Inrichtende Machten [X], [Y]
en [Z] waarbij [X] wordt aangeduid als Clusterverantwoordelijke, overeenkomstig artikel 48
Overheidsopdrachtenwet en overeenkomstig artikel 4, tweede lid van het Decreet van 25
november 2016. Het model van Clusterovereenkomst werd eerder gepubliceerd op de website
van AGION en is aldaar raadpleegbaar. De Opdracht zal aldus worden gegund door de
Clusterverantwoordelijke (in hoedanigheid van Aanbestedende Overheid).
De respectieve Inrichtende Macht sluit in hoedanigheid van Opdrachtgever voor haar
Scholenbouwproject een individuele DBFM-overeenkomst met de Opdrachtnemer. Elke
Inrichtende Macht is als enige verantwoordelijk voor het nakomen van haar verplichtingen met
betrekking tot de delen die zij in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert.

2.6.2

[Mogelijkheid tot aanduiding van een Lasthebber]
[De Clusterverantwoordelijke kan desgevallend een Lasthebber aanduiden (of reeds hebben
aangeduid, al dan niet in het kader van een algemene samenwerkings- of sui generis
lastgevingsovereenkomst) voor het voeren van de Plaatsingsprocedure. De Lasthebber zal
vervolgens in naam en voor rekening van de betreffende Clusterverantwoordelijke de rechten
en verplichtingen die voortvloeien uit de Clusterovereenkomst waarnemen.]

2.6.3

AGION treedt op als Aanbestedende Overheid gedurende de Selectiefase
AGION treedt - enkel - gedurende de Selectiefase van de Plaatsingsprocedure op als
aankoopcentrale, en dus als Aanbestedende Overheid, voor de plaatsing van de Opdracht die
bestemd is voor de Inrichtende Machten per Projectcluster, dit overeenkomstig artikel 2, 6°, a)

AGION

10/77
Dossiernummer **

[datum]

Selectieleidraad: DBFM project [naam Projectcluster]
juncto artikel 2, 7° b) Overheidsopdrachtenwet en overeenkomstig artikel 5 van het Decreet van
25 november 2016.
AGION verkreeg hiertoe een mandaat van de Clusterverantwoordelijke binnen een
Projectcluster.
Dit betekent aldus dat AGION instaat voor het doorlopen van de Selectiefase van de
Plaatsingsprocedure en daartoe alle nodige handelingen kan stellen namens de
Clusterverantwoordelijke.
AGION treedt ten aanzien van derden in de Selectiefase, in hoedanigheid van aankoopcentrale,
als centraal en enig contactpunt op.
Onverminderd de verdere ondersteuning door AGION (alsook het projectbureau) in
overeenstemming met het Decreet van 25 november 2016, onder meer met betrekking tot de
goedkeuring van de finale opdrachtdocumenten en nihil obstat toestemming bij beslissing tot
aanduiding van de Voorkeursbieder en Gunningsbeslissing, neemt de opdracht van AGION
voor de organisatie van de Selectiefase, een einde na afloop van de Selectiefase, zijnde de
mededeling van de selectiebeslissing aan de Kandidaten en desgevallend het doorlopen van
eventuele gerechtelijke procedures.
De Kandidaat c.q. Inschrijver aanvaardt dat hij geen rechten of aanspraken heeft t.a.v. AGION
in het kader van de Gunningsfase of de DBFM-Overeenkomsten en zijn rechten in het kader
van de Gunningsfase of de DBFM-Overeenkomsten enkel t.a.v. de Clusterverantwoordelijke
en/of desbetreffende Inrichtende Macht zal uitoefenen.
2.6.4

Overdracht Plaatsingsprocedure aan een derde entiteit
De Aanbestedende Overheid (weze het AGION dan wel de Clusterverantwoordelijke) behoudt
zich het recht voor de Plaatsingsprocedure voor de gehele Opdracht, aan een derde, al dan niet
met haar verbonden, partij over te dragen. De Aanbestedende Overheid (weze het AGION dan
wel de Clusterverantwoordelijke) brengt de Kandidaat, resp. Inschrijver, resp. Opdrachtnemer
hiervan op de hoogte.

2.7

Financiering
De Kandidaat weet en aanvaardt dat, indien de Opdracht aan hem gegund wordt, de door hem
op te richten Opdrachtnemer per Scholenbouwproject een DBFM-Overeenkomst met de
respectieve Inrichtende Machten zal sluiten. In overeenstemming met de DBFMOvereenkomsten zal de Opdrachtnemer van de Inrichtende Macht een prestatie- en
beschikbaarheidsafhankelijke periodieke Beschikbaarheidsvergoeding ontvangen. Daartoe
wordt voorzien in de zogenaamde DBFM-toelage zoals bedoeld in artikel 14 van het Decreet
van 25 november 2016, waarbij wordt voorzien dat AGION de DBFM-toelage rechtstreeks zal
betalen aan de Opdrachtnemer (via een zogenaamde 'derde-betalersregeling'), teneinde
zodoende een belangrijk deel van die Beschikbaarheidsvergoeding rechtstreeks aan de
Opdrachtnemer te betalen.
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Het overige - ongesubsidieerde - saldo van de Beschikbaarheidsvergoeding zal rechtstreeks
door de Inrichtende Machten, in hoedanigheid van Opdrachtgevers, worden vergoed aan de
Opdrachtnemer. Daarbij wordt verwezen naar artikel 24 van het Decreet van 25 november 2016
dat luidt als volgt: "De Vlaamse Regering is gemachtigd om een gemeenschapswaarborg te
stellen voor de financiële verbintenissen van de inrichtende machten voortvloeiende uit de
DBFM-overeenkomsten afgesloten in het kader van het projectspecifiek DBFM-programma die
niet gedekt worden door een DBFM-toelage. De Vlaamse Regering kan de nadere regels
bepalen met betrekking tot de voorwaarden of modaliteiten voor het stellen van de waarborg".
De Vlaamse Regering heeft op 7 september 2018 het Besluit van de Vlaamse Regering
houdende de instelling van een gemeenschapswaarborg in het kader van het projectspecifieke
DBFM-programma goedgekeurd.
AGION en/of de Inrichtende Machten zullen niet participeren in het (quasi) eigen vermogen van
de Opdrachtnemer.
De Opdrachtdocumenten (inclusief Gunningsleidraad) zullen meer informatie geven over het
financieringsproces.
2.8
2.8.1

Stedenbouwkundige situatie en Projectvergunning
Zakelijke rechten
De Inrichtende Machten zijn, uiterlijk op het ogenblik van het ondertekenen van de DBFMOvereenkomst, eigenaar van het onroerend goed waarop het Scholenbouwproject zal worden
gerealiseerd of beschikken over een zakelijk recht dat hun het genot van het onroerend goed
verzekert tot de einddatum van de DBFM-Overeenkomst.
De Inrichtende Machten zullen overeenkomstig de bepalingen van de DBFM-Overeenkomst
een zakelijk recht, [zijnde een opstalrecht of erfpachtrecht], op de bouwplaats verstrekken aan
de Opdrachtnemer.

2.8.2

Stedenbouwkundige situatie
De in het kader van de Gunningsfase aan de Geselecteerden over te maken
Opdrachtdocumenten zullen nadere informatie over de stedenbouwkundige situatie bevatten.

2.8.3

Aanduiding Pilootproject en verkrijgen Projectvergunning
Eén Scholenbouwproject binnen de Projectcluster is aangeduid als Pilootproject. Voor dit
Pilootproject dient de Voorkeursbieder in het kader van de Gunningsfase een Projectvergunning
voor te bereiden en definitief te verkrijgen voorafgaand aan de gunning van de Opdracht en
contractsluiting (waarbij Contract Close en Financial Close voor dit Pilootproject op hetzelfde
moment vallen) van de DBFM-Overeenkomst voor dat Scholenbouwproject. Dit impliceert dat (i)
voor dit Pilootproject in het kader van de Gunningsfase (meer bepaald de fase
Voorkeursbieder) een gedetailleerd vergunningsontwerp zal worden uitgewerkt door de
Voorkeursbieder en de DBFM-Overeenkomst zal worden gesloten nadat de definitieve en
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uitvoerbare Projectvergunning voorligt en (ii) dat dit Pilootproject als eerste project tot Financial
Close zal leiden binnen de Projectcluster.
Voor de andere Scholenbouwprojecten binnen de Projectcluster wordt het traject voor het
verkrijgen van de Projectvergunning gestart ten laatste twee weken na Contract Close. Deze
Scholenbouwprojecten dienen op niveau schetsontwerp te zijn uitgewerkt bij de indiening van
de Offerte en op niveau aangepast schetsontwerp bij gunning van de Opdracht. De
Projectvergunning wordt verder voorbereid en ingediend na Contract Close. Financial Close
wordt bereikt na het verkrijgen van een definitieve en uitvoerbare Projectvergunning op basis
van een vergunningsontwerp (onverminderd de andere voorwaarden voor Financial Close). Eén
en ander betekent dat, voor de niet-Pilootprojecten binnen de Projectcluster, Contract Close en
Financial Close (wellicht) niet zullen samenvallen.
Gelet op de voormelde werkwijze impliceert dit dat van een Inschrijver wordt verwacht dat onder
meer de volgende documenten deel zullen uitmaken van de Offerte, in te dienen op basis van
de Gunningsleidraad:
•

een uitgewerkt voorontwerp voor het Pilootproject en uitgewerkte schetsontwerpen
voor de andere Scholenbouwprojecten;

•

een technisch en financieel voorstel (met inbegrip van Beschikbaarheidsvergoeding)
voor zowel het Pilootproject als de andere Scholenbouwprojecten;

•

een engagement inzake timing voor realisatie van zowel het Pilootproject als de
andere Scholenbouwprojecten.

De overige kenmerken voor de Offertes die worden verwacht van de Inschrijvers tijdens de
Gunningsfase zullen worden beschreven in de Gunningsleidraad.
2.8.4

Vergoeding door de Inrichtende Machten
Voor zover ten aanzien van een niet-Pilootproject na gunning en Contract Close zou blijken dat
finaal geen definitief vergund uitvoerbaar ontwerp voor het Scholenbouwproject kan worden
verkregen, behoudens ingeval van laattijdigheid, fout, nalatigheid of bedrog van de
Opdrachtnemer (in de zin ook van de DBFM-overeenkomst), en Financial Close in het kader van
de DBFM-Overeenkomst om die reden niet kan worden bereikt, zal alsnog een bepaalde
vergoeding aan de Opdrachtnemer worden betaald door de betreffende Inrichtende Macht van
het Scholenbouwproject. Deze vergoeding zal strekken tot (gedeeltelijke) vergoeding van
gemaakte kosten ten behoeve van het Scholenbouwproject en voor zover bewijsstukken omtrent
gemaakte en niet-verhaalbare kosten terzake door de Opdrachtnemer worden bijgebracht, en dit
voor een maximaal bedrag van 6% van de Forfaitaire Bouwkost.
De verdere gevolgen van deze beëindiging zullen worden uitgewerkt in de DBFM-Overeenkomst
voor het betreffende Scholenbouwproject. In dit geval verkrijgt de Inrichtende Macht in ieder
geval de intellectuele eigendomsrechten van het uitgewerkt ontwerp voor het
Scholenbouwproject.
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2.9

Toepasselijk regelgevend kader
De Opdracht is onderworpen aan alle wetgeving die op het voorwerp van de Opdracht van
toepassing is, waaronder de algemene reglementering betreffende de overheidsopdrachten en
de wetgeving inzake erkenning van aannemers. Het toepasselijk regelgevend kader zal verder
worden toegelicht in de Gunningsleidraad. De Kandidaat, c.q. Inschrijver, c.q. Opdrachtnemer,
is gehouden zich te schikken naar deze bepalingen en deze te allen tijde na te leven, ook voor
zover deze bepalingen tijdens de Plaatsingsprocedure of de uitvoering van de DBFMOvereenkomst zouden worden gewijzigd en/of aangevuld.
De toepasselijke regelgeving kan als volgt worden weergegeven (niet-limitatief):
(a)

De Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten (B.S. 14 juli 2016) "Overheidsopdrachtenwet";

(b)

De Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de
rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken,
leveringen en diensten (B.S. 21 juni 2013) zoals gewijzigd door de Wet van 16 februari
2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de
informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten
voor werken, leveringen en diensten (B.S. 17 maart 2017) - "Wet van 17 juni 2013";

(c)

Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren (B.S. 9 mei 2017) - "K.B. van 18 april 2017";

(d)

Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare
werken (B.S. 14 februari 2013) zoals gewijzigd middels het Koninklijk Besluit van 22
juni 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies
voor openbare werken en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet
van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de
motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en
bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten - "K.B. van 14 januari
2013" en "AUR", voor zover toepasselijk en voor zover er in de Opdrachtdocumenten
die tijdens de Gunningsfase zullen worden overgelegd niet van afgeweken wordt.

Inzake de toepasselijkheid van de algemene verordening gegevensbescherming wordt
verwezen naar de clausules gevoegd als Bijlage 8.
De Kandidaat, c.q. Inschrijver, c.q. Opdrachtnemer moet in het bezit zijn van alle vereiste
toelatingen, vergunningen en goedkeuringen, nodig voor de uitvoering van de Opdracht en het
gebruik van de middelen die hij daartoe inzet.
Hij is tevens verantwoordelijk voor de naleving van deze bepalingen door zijn onderaannemers.
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2.10

Plaatsingsprocedure
De Opdracht wordt gegund middels een mededingingsprocedure met onderhandeling zoals
bedoeld in artikel 38 van de Overheidsopdrachtenwet.
In casu is voldaan aan de voorwaarden onder a), b) en c) van voormeld artikel 38. Het gebruik
van de mededingingsprocedure met onderhandeling is onder meer omwille van de volgende
redenen verantwoord:


De Opdracht betreft zowel op technisch, financieel als juridisch vlak, een bijzonder
ingewikkeld project. Dit blijkt vooreerst uit de uiteenlopende Scholenbouwprojecten en
daartoe geformuleerde behoeftenprogramma's, en uit het ambitieniveau van de
Aanbestedende Overheid (weze het AGION dan wel de Clusterverantwoordelijke), de
Inrichtende Machten en de andere betrokken publieke partijen voor de Opdracht. De
Opdrachtnemer zal dan ook niet alleen voor het ontwerp en de bouw van de
schoolinfrastructuur moeten instaan, maar ook voor de financiering en het onderhoud
ervan. De complexiteit van de Opdracht zal aldus eveneens naar alle verwachting
blijken uit de samenstelling van de Kandidaten die ruim en gediversifieerd zal zijn
(architect, aannemer, (desgevallend) externe financier, etc.).



De Aanbestedende Overheid (weze het AGION dan wel de Clusterverantwoordelijke)
en de Inrichtende Machten beschikken thans niet over alle elementen om te bepalen
welke oplossingen mogelijk zijn met het oog op de meest optimale realisatie van de
Scholenbouwprojecten en dit onder meer gelet op de vooropgestelde timing, de
uitvoeringswijze, en de relatie van de vereiste financiering met de uitvoeringswijze. De
Aanbestedende Overheid (weze het AGION dan wel de Clusterverantwoordelijke) en de
Inrichtende Machten weten heden dan ook niet welke oplossingen het best aan de
bestaande concrete noden zouden tegemoet komen (tevens rekening houdend met het
financieel kader).



Ook juridisch en financieel hebben de Aanbestedende Overheid (weze het AGION dan
wel de Clusterverantwoordelijke) en de Inrichtende Machten nog geen zicht op de
optimale structurering van de Opdracht zodat deze niet op voorhand kan worden
voorgeschreven. Bijvoorbeeld is het nog onduidelijk welke precieze risico's de
marktpartijen, resp. de Opdrachtnemer bereid zullen zijn te nemen. Eén en ander zal
weliswaar steeds dienen te worden getoetst aan en rekening te houden met de ESRimpact.



De Opdracht betreft een omvangrijke en langdurige contractuele samenwerking waarbij
tussen de Inrichtende Machten en de Opdrachtnemer verdere, specifieke afspraken
over diverse elementen voor de projectrealisatie moeten worden gemaakt. Voor de
totstandkoming van de Opdracht is vereist dat de Inschrijvers zelf veel inbreng (onder
andere know how op juridisch, financieel en commercieel vlak, …) aanleveren.



Indien van bij aanvang bepaalde keuzes zouden worden gemaakt, is het risico in die
omstandigheden reëel dat de Aanbestedende Overheid (weze het AGION dan wel de
Clusterverantwoordelijke) en de Inrichtende Machten in de loop van de
Plaatsingsprocedure gedwongen worden belangrijke wijzigingen door te voeren die zich
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met de figuur van een mededingingsprocedure met onderhandeling of enige andere
gunningswijze mogelijk moeilijk verdragen.


Het is de wil van de Aanbestedende Overheid (weze het AGION dan wel de
Clusterverantwoordelijke) en de Inrichtende Machten om de creativiteit van de markt
ten volle te laten spelen teneinde de kwaliteitsambities van de Opdracht waar te maken.
Dit heeft als gevolg dat de formulering van de vraag door de Aanbestedende Overheid
(weze het AGION dan wel de Clusterverantwoordelijke) en de Inrichtende Machten
ruimte zal laten voor een invulling van die kwaliteitsambities vanuit de markt.



Rekening houdend met de omvang en de complexiteit van de Opdracht geldt met
betrekking tot specifieke risico's dat de Aanbestedende Overheid (weze het AGION dan
wel de Clusterverantwoordelijke) en de Inrichtende Machten de verdeling ervan voor
deze specifieke Opdracht niet eenzijdig kan vastleggen. Teneinde tot een optimale
risicoverdeling te komen, is het noodzakelijk dat de Aanbestedende Overheid
(Clusterverantwoordelijke) en de Inschrijvers hierover kunnen onderhandelen tijdens de
Plaatsingsprocedure, weliswaar steeds getoetst aan en rekening houdende met de
ESR-impact. Deze noodzaak brengt met zich mee dat pas ingevolge een precieze
risicoverdeling die werd opgemaakt in samenspraak tussen de Aanbestedende
Overheid (Clusterverantwoordelijke) en de Inschrijvers, de finale impact ervan op de
prijs voor de uitvoering van de Scholenbouwprojecten kan worden vastgesteld. De
noodzaak tot onderhandelingen met betrekking tot de risicoverdeling leidt ertoe dat bij
de aanvang van de Plaatsingsprocedure geen globale prijs voor de uitvoering van de
Opdracht kan worden vastgesteld.



[*desgevallend nog verder aan te vullen]

De uit te voeren werken, leveringen en diensten voor de Opdracht zijn aldus niet alleen uiterst
complex, maar staan bovendien nog geenszins precies vast bij de aanvang van de Opdracht.
Een openbare procedure of een niet-openbare procedure (al dan niet enkel met prijs als
gunningscriterium) laat niet toe om met de nog ongekende invulling eigen aan deze Opdracht
om te gaan. Immers kan bij de aanvang van de Plaatsingsprocedure geen voldoende
gedetailleerde beschrijving van de te verrichten werken, leveringen en diensten worden
gegeven, evenmin kunnen de gedetailleerde contractvoorwaarden worden bepaald opdat
zonder meer een vaste prijs kan worden vastgesteld.
De Aanbestedende Overheid (weze het AGION dan wel de Clusterverantwoordelijke) behoudt
zich het recht voor om de hogervermelde motivering verder schriftelijk aan te vullen in de loop
van de Plaatsingsprocedure (in de zin van artikel 4 van de Wet van 17 juni 2013).
2.11

Opdrachtdocumenten
De Opdrachtdocumenten (waarbij geldt dat de voorliggende Selectieleidraad ook onderdeel
uitmaakt van de Opdrachtdocumenten) met daarbij een Gunningsleidraad en een ontwerp van
DBFM-Overeenkomsten zullen tijdens de Gunningsfase worden bezorgd aan de
Geselecteerden.
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De Gunningsfase zal worden beschreven in die Gunningsleidraad (waarbij, voor de
volledigheid, wordt verwezen naar artikel 2.8.3 van deze Selectieleidraad en de daarin
opgenomen oplijsting van een aantal onderdelen van de Offerte). De Aanbestedende Overheid
(Clusterverantwoordelijke) kan de Opdrachtdocumenten, met inbegrip van de Gunningsleidraad
en het ontwerp van DBFM-Overeenkomsten, in iedere fase van de Plaatsingsprocedure
aanpassen, aanvullen en wijzigen. De Aanbestedende Overheid (Clusterverantwoordelijke) zal,
in geval van aanpassingen, aanvullingen of wijzigingen, aan de Kandidaten een Terechtwijzend
Bericht
(TWB)
bezorgen.
Bijkomend
kan
de
Aanbestedende
Overheid
(Clusterverantwoordelijke) van tijd tot tijd aanwijzingen en wijzigingen meedelen. Ten
overvloede wordt hierbij bevestigd dat hierbij de beginselen van behoorlijk bestuur, alsook het
verbod om een wezenlijke wijziging door te voeren, in acht zal worden genomen.
2.12

Akkoordverklaring Kandidaten
Door het indienen van een Aanvraag tot Deelneming aanvaarden de Kandidaten de invulling
van de mededingingsprocedure met onderhandeling zoals deze in deze Selectieleidraad
beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn.
De Kandidaat erkent in het bijzonder:

2.13



dat hij instemt met de bepalingen van deze Selectiefase;



alle nuttige en nodige informatie te hebben ontvangen om de Opdracht te begrijpen
voor het indienen van een Aanvraag tot Deelneming;



zich rekenschap te hebben gegeven van alle bijzonderheden van de uitvoering van de
Opdracht.

Aansprakelijkheidsbeperking
Dit document en de wijzigingen eraan kunnen niet worden beschouwd als een advies aan of
aanmoediging ten aanzien van een Kandidaat om een Aanvraag tot Deelneming in te dienen,
maar zijn bedoeld om de geïnteresseerde Kandidaten in staat te stellen een Aanvraag tot
Deelneming in te dienen.
De documentatie verstrekt in het kader van de Plaatsingsprocedure wordt ter beschikking
gesteld aan de geïnteresseerde Kandidaten. De geïnteresseerde Kandidaten (i) worden geacht
zelf de nodige bekwaamheid en ervaring te hebben om de risico’s inherent aan de
Plaatsingsprocedure te kunnen inschatten en zelf de in dit document meegedeelde gegevens te
begrijpen en te evalueren, en (ii) worden geacht zich waar nodig of nuttig te laten bijstaan door
adviseurs, om een analyse van de Plaatsingsprocedure en de documentatie te maken. In dit
opzicht worden de geïnteresseerde Kandidaten geacht een onafhankelijke analyse en
inschatting van de gegevens te maken en waar nodig de actualiteit, juistheid en volledigheid
van de informatie te controleren.
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De Aanbestedende Overheid (weze het AGION dan wel de Clusterverantwoordelijke) en de
Inrichtende Machten aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de te goeder trouw
meegedeelde documentatie.
De Aanbestedende Overheid (weze het AGION dan wel de Clusterverantwoordelijke) en de
Inrichtende Machten leveren geen garantieverklaring af, noch impliciet, noch uitdrukkelijk, met
betrekking tot de volledigheid, relevantie en interpretatie van de in dit document (inclusief de
bijlagen) opgenomen informatie of enige andere informatie of Opdrachtdocument die op een
later tijdstip zou worden verstrekt in het kader van onderhavige Plaatsingsprocedure die geheel
voor risico van de geïnteresseerde Kandidaat, c.q. Inschrijver, c.q. Opdrachtnemer blijft. Zij
wijzen bijgevolg elke aansprakelijkheid af, van welke aard ook, voor enige schade die of verlies
dat de geïnteresseerde Kandidaat zou kunnen lijden ten gevolge van (i) het gebruik van dit dan
wel een later document, de wijzigingen eraan of de erin opgenomen informatie, (ii) het feit dat
de geïnteresseerde Kandidaat zou vertrouwd hebben op deze dan wel latere informatie of (iii)
het ontbreken, niet relevant zijn of de interpretatie van bepaalde informatie in dit dan wel een
later document. Door een Aanvraag tot Deelneming en – later – Offerte(s) in te dienen,
aanvaardt de Kandidaat, c.q. Inschrijver, c.q. Opdrachtnemer onderhavige afwijzing van
aansprakelijkheid. De geïnteresseerde Kandidaat die op basis van de informatie, opgenomen in
dit document of verstrekt tot op de datum voor indiening van de Aanvraag tot Deelneming,
beslist om geen Aanvraag tot Deelneming in te dienen, aanvaardt tevens de onderhavige
afwijzing van aansprakelijkheid.
2.14

Uitsluiting van Kandidaten
Indien de Kandidaten handelen in strijd met de eisen gesteld in de Selectie- en de
Gunningsfase, kan dit leiden tot onregelmatigheid van de door de Kandidaten in te dienen
documenten en tot uitsluiting van de desbetreffende Kandidaten aan de (verdere) deelname
aan deze Plaatsingsprocedure.
Indien een geselecteerde Kandidaat in een latere fase van de Plaatsingsprocedure niet meer
voldoet aan één of meer van de Selectievoorwaarden, heeft de Aanbestedende Overheid
(Clusterverantwoordelijke) het recht deze Kandidaat uit te sluiten (art. 60 van het K.B. van 18
april 2017).

2.15
2.15.1

Stopzetting en schorsing van de Plaatsingsprocedure
Stopzetting
De Aanbestedende Overheid (weze het AGION dan wel de Clusterverantwoordelijke) behoudt
zich het recht voor de Plaatsingsprocedure op elk moment te beëindigen, bijvoorbeeld – doch
zonder dit recht tot deze gevallen te beperken – indien er in redelijkheid geen kans bestaat dat
door onderhandelingen tot overeenstemming kan worden gekomen, of de Aanbestedende
Overheid (weze het AGION dan wel de Clusterverantwoordelijke) tot andere inzichten is
gekomen, etc.
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2.15.2

Schorsing
De Aanbestedende Overheid (weze het AGION dan wel de Clusterverantwoordelijke) behoudt
zich het recht voor de Plaatsingsprocedure op elk moment te schorsen.

2.16

Aankondiging en Bekendmaking
De aankondiging is op [datum] verstuurd naar het Publicatieblad van de Europese Unie en het
Bulletin der Aanbestedingen.

2.17

Taal
De taal waarin deze Plaatsingsprocedure wordt gevoerd is het Nederlands. De tekst van de
Selectieleidraad in de Nederlandse taal is bindend. Tenzij de Aanbestedende Overheid het
anders aangeeft, moeten alle stukken die de Kandidaten bij de Aanbestedende Overheid
indienen in het Nederlands zijn.
In de Selectiefase mogen gegevens met betrekking tot de onderbouwing van de
Selectievoorwaarden ook in het Engels of het Frans worden aangeleverd, maar de
Aanbestedende Overheid behoudt zich het recht voor, overeenkomstig artikel 53, §1 van het
K.B. van 18 april 2017, een Nederlandse vertaling op kosten van de Kandidaat te eisen.
Officiële documenten die niet in het Nederlands beschikbaar zijn, mogen in de oorspronkelijke
taal ingediend worden, maar de Aanbestedende Overheid behoudt zich het recht voor om een
beëdigde Nederlandse vertaling op kosten van de Kandidaat te eisen. De Kandidaat is
verantwoordelijk voor eventuele fouten in de vertaling.
In de Gunningsfase is het de intentie om financieringsdocumenten in het Engels toe te laten.

2.18

Kosten
De Kandidaat draagt alle kosten die hij maakt in het kader van de Plaatsingsprocedure en kan
geen aanspraak maken op vergoeding van deze kosten, behoudens hetgeen wordt vermeld in
2.25.

2.19

[Informatievoorziening]
[Ten behoeve van deze Plaatsingsprocedure en met het oog op de Gunningsfase zal [*] een
virtuele dataroom inrichten met alle voor deze Plaatsingsprocedure relevante documenten.
Geselecteerden dienen vooraleer toegang tot deze virtuele dataroom kan worden toegestaan,
het dataroomreglement te ondertekenen. Tijdens de Selectiefase zal geen informatie worden
verstrekt via de virtuele dataroom.]
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2.20
2.20.1

Vertrouwelijkheid
Vertrouwelijkheid in hoofde van de Kandidaten
Door aan de Plaatsingsprocedure deel te nemen verbinden de Kandidaten zich ertoe alle
informatie die zij in het kader van de Plaatsingsprocedure (zullen) ontvangen dan wel
vervaardigen, geheim te houden en niet aan derden te verstrekken, behoudens de in dit
onderdeel vermelde derden.
De Aanbestedende Overheid (weze het AGION dan wel de Clusterverantwoordelijke) behoudt
zich het recht voor om de Kandidaten in het kader van de Plaatsingsprocedure een
vertrouwelijkheidsverklaring of een gedragsreglement te doen ondertekenen.
Alle documenten, ongeacht in welke vorm, die ter beschikking worden gesteld door de
Aanbestedende Overheid (weze het AGION dan wel de Clusterverantwoordelijke) aan de
Kandidaat, blijven op elk ogenblik vertrouwelijk en mogen niet worden verspreid zonder de
uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toelating van de Aanbestedende Overheid (weze het
AGION dan wel de Clusterverantwoordelijke). De Kandidaat mag de gegevens die de
Aanbestedende Overheid (weze het AGION dan wel de Clusterverantwoordelijke) hem ten
gevolge van deze Plaatsingsprocedure ter beschikking stelt, alleen gebruiken voor het doel
waarvoor ze zijn verstrekt.
Kandidaten mogen deze informatie wel verstrekken aan onderaannemers of werknemers (voor
deze clausule met inbegrip van adviseurs, financiers of vreemd vermogensverschaffers) van de
Kandidaat die bij de Plaatsingsprocedure zijn betrokken, onder oplegging van dit
vertrouwelijkheidsbeding. Deze verplichting geldt niet indien de informatie al ter beschikking is
van het brede publiek (op een andere wijze dan door inbreuk op deze bepaling). De verplichting
geldt evenmin indien uit de Selectieleidraad dan wel uit andere mededelingen van de
Aanbestedende Overheid (weze het AGION dan wel de Clusterverantwoordelijke) uitdrukkelijk
het tegendeel volgt. Indien de Kandidaat verplicht is de informatie bekend te maken,
bijvoorbeeld op basis van een wettelijke verplichting of in het kader van een procedure in
rechte, moet de Kandidaat (1) de Aanbestedende Overheid (weze het AGION dan wel de
Clusterverantwoordelijke) hierover informeren, en (2) is de Kandidaat verplicht de
bekendmaking zoveel mogelijk te beperken.

2.20.2

Vertrouwelijkheid in hoofde van de Aanbestedende Overheid
De Aanbestedende Overheid (weze het AGION dan wel de Clusterverantwoordelijke) zal de
Aanvragen tot Deelneming, Offerte(s) of andere door een Kandidaat verstrekte vertrouwelijke
inlichtingen niet uit eigen beweging aan de andere Kandidaten of derden bekendmaken zonder
de instemming van de betrokken Kandidaat. De Kandidaten moeten steeds aangeven welke
informatie door hen als vertrouwelijk wordt aangemerkt.
Indien de Aanbestedende Overheid (weze het AGION dan wel de Clusterverantwoordelijke)
verplicht is vertrouwelijke informatie bekend te maken, bijvoorbeeld op basis van een wettelijke
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verplichting of in het kader van een procedure in rechte, zal het deze bekendmaking in de mate
van het mogelijke beperken en rekening houden met de belangen van de Kandidaat.
Deze verplichting geldt niet indien de informatie al ter beschikking is van het brede publiek (op
een andere wijze dan door inbreuk op deze bepaling). Deze verplichting geldt evenmin met
betrekking tot andere bij de procedure betrokken entiteiten.
2.21
2.21.1

Verduidelijkingen, registratie en indienen Aanvraag tot Deelneming
Contactpersoon
Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, is AGION het enig en centraal contactpunt voor de
Kandidaten met betrekking tot de Selectiefase van de Plaatsingsprocedure. De Kandidaten
communiceren tijdens de Selectiefase enkel op de in de Selectieleidraad voorgeschreven wijze.
Indien een Kandidaat meent dat de door hem beoogde communicatie onmogelijk conform de
Selectieleidraad kan plaatsvinden, richt hij zich schriftelijk tot AGION en wacht instructies af
alvorens contact op te nemen met een derde en/of van de Selectieleidraad af te wijken.
Alle communicatie met betrekking tot deze Opdracht dient de verwijzing [*] te vermelden.
Alle correspondentie (mondeling, schriftelijk, digitaal, …) en vragen in verband met de
Selectieleidraad dienen aan de hierna vermelde contactpersoon van AGION te worden gericht:
[*]
Teneinde de communicatie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wenst AGION de
communicatie met de Kandidaten via één contactpersoon bij de Kandidaat te laten verlopen. De
contactpersoon moet gemachtigd zijn om namens de Kandidaat op te treden
(vertegenwoordigen én verbinden). De naam, het adres, het telefoonnummer en het emailadres van deze contactpersoon van de Kandidaat moeten in de Aanvraag tot Deelneming
worden vermeld.
Indien de Kandidaat, of met de Kandidaat verbonden onderaannemers of werknemers (voor
deze clausule met inbegrip van adviseurs, financiers of vreemd vermogensverschaffers) inbreuk
maken op deze regel of (pogen) de Plaatsingsprocedure te beïnvloeden (bijvoorbeeld door
contactname met AGION en/of de Clusterverantwoordelijke en/of de Inrichtende Machten), kan
dit tot uitsluiting van de Kandidaat leiden.
De contactpersoon van de Aanbestedende Overheid (Clusterverantwoordelijke) tijdens de
Gunningsfase zal in de Gunningsleidraad worden meegedeeld.

2.21.2

Verduidelijkingen
Gedurende de loop van de Selectiefase kunnen de Kandidaten de Aanbestedende Overheid
verzoeken om verduidelijkingen over het Aankondigingsbericht en/of deze Selectieleidraad, en
dit per e-mail op het adres [email-adres]. Kandidaten worden aangemoedigd vragen in een zo
vroeg mogelijk stadium te stellen en tot uiterlijk [*], zodat de Aanbestedende Overheid daarop
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zo nodig, maar zonder daartoe verplicht te zijn, door middel van verduidelijkingen kan reageren.
De Kandidaat dient de tijdigheid van de verzending en ontvangst te kunnen aantonen.
De vraag of de opmerking dient de vorm aan te nemen van een Verzoek om Toelichting
volgens Bijlage 6 (Modelformulier) van deze Selectieleidraad.
De Aanbestedende Overheid zal op Verzoeken om Toelichting als volgt kunnen reageren:
(a) De Aanbestedende Overheid beslist niet in te gaan op het Verzoek om Toelichting;
(b) De Aanbestedende Overheid geeft een Algemene Verduidelijking;
Algemene Verduidelijkingen zijn voor ieder van de Kandidaten geldende aanpassingen van of
verduidelijkingen bij de Selectieleidraad. De Aanbestedende Overheid is gerechtigd in iedere
stand van de Plaatsingsprocedure Algemene Verduidelijkingen te geven, ook op eigen initiatief.
Voor zover de Verzoeken om Toelichting van de Kandidaten betrekking hebben op
onduidelijkheid over de inhoud van de Selectieleidraad of over de achterliggende bedoeling van
de Aanbestedende Overheid worden ze beschouwd als verzoeken om Algemene
Verduidelijkingen. Indien de Aanbestedende Overheid daarop wil reageren, zal de
Aanbestedende Overheid deze Verzoeken om Toelichting zonder vermelding van de identiteit
van de Kandidaat weergeven en beantwoorden op een voor alle Kandidaten toegankelijke
wijze, door middel van Algemene Verduidelijkingen.
Een Verzoek om Toelichting zal automatisch als een verzoek om Algemene Verduidelijkingen
worden beschouwd tenzij de Kandidaat binnen de door de Aanbestedende Overheid gegeven
termijn uitdrukkelijk heeft gesteld dat het om een verzoek tot Bijzondere Verduidelijking gaat.
Verzoeken tot Bijzondere Verduidelijking worden behandeld conform punt (c) hieronder.
Algemene Verduidelijkingen kunnen leiden tot wijzigingen aan de Selectieleidraad.
(c) De Aanbestedende Overheid geeft een Bijzondere Verduidelijking
Voor zover de Verzoeken om Toelichting van de Kandidaten betrekking hebben op oplossingen
die zij overwegen aan te dragen, maar die naar het oordeel van de Kandidaten niet tot
Algemene Verduidelijkingen zouden mogen leiden, kunnen de Kandidaten de Aanbestedende
Overheid verzoeken deze te behandelen als Bijzondere Verduidelijkingen. De Aanbestedende
Overheid beslist over de gegrondheid van een dergelijk verzoek.
Indien de Kandidaat een vraag als een verzoek tot Bijzondere Verduidelijking kwalificeert, deelt
de Aanbestedende Overheid de vraag niet mee aan de andere Kandidaten, zonder
voorafgaande instemming van de Kandidaat die het Verzoek om Toelichting heeft ingediend.
Indien de Aanbestedende Overheid de vraag niet als een verzoek tot Bijzondere Verduidelijking
kwalificeert, zal het de Kandidaat om zijn instemming vragen om de vraag, in een
geanonimiseerde versie, als een verzoek tot Algemene Verduidelijking te kwalificeren en te
behandelen. Indien de Kandidaat daar niet mee instemt, beantwoordt de Aanbestedende
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Overheid de vraag niet. Indien de Kandidaat binnen de door de Aanbestedende Overheid
opgegeven termijn niet reageert, zal de Aanbestedende Overheid de vraag als een verzoek tot
Algemene Verduidelijking kunnen kwalificeren en behandelen.
De desgevallende antwoorden op de vragen, voorstellen tot verbetering en/of opmerkingen,
worden uiterlijk op [*] aan de contactpersoon van de Kandidaat meegedeeld en worden via het
e-tendering platform beschikbaar gesteld.
2.21.3

Vragen aan Kandidaten
Na indiening van de Aanvraag tot Deelneming kan de Aanbestedende Overheid aan de
Kandidaten vragen bepaalde onderdelen van hun Aanvraag tot Deelneming toe te lichten, te
preciseren of nauwkeuriger te omschrijven. De Aanbestedende Overheid zal dit alleen doen als
dit de inhoudelijke aspecten van een reeds gedane Aanvraag tot Deelneming en in ieder geval
die van de oproep tot mededinging ongewijzigd laat en voor zover dit niet tot
concurrentievervalsing of discriminatie dreigt te leiden.

2.21.4

Registratie
Geïnteresseerden kunnen zich tot en met XX15h bij AGION registreren per e-mail op het adres
[email
adres].

AGION zal de in verband met de Selectiefase te geven Algemene Verduidelijkingen aan alle
geregistreerde partijen verzenden.
2.21.5

Aanvragen tot Deelneming
De Aanvraag tot Deelneming moet conform het in Bijlage 2 voorgeschreven formulier zijn. De
Kandidaten worden geacht de systematiek die in Bijlage 2 wordt vooropgesteld nauwgezet te
hanteren in hun Aanvraag tot Deelneming.
Kandidaten moeten hun Aanvraag tot Deelneming ten laatste op de ‘Uiterste datum Aanvraag
tot Deelneming’, elektronisch indienen. De gegevens dienen in de Aanvraag tot Deelneming
eenduidig van elkaar te worden onderscheiden. De op te geven informatie moet op een bondige
en duidelijke manier worden gestructureerd. De Aanbestedende Overheid behoudt zich het
recht voor om van een Kandidaat nadere aanvulling of verduidelijking te verlangen ten aanzien
van de door hem ingediende stukken.
Conform artikel 14 Overheidsopdrachtenwet moeten Aanvragen tot Deelneming elektronisch
worden overgelegd via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/
De Kandidaat wordt erop gewezen dat zijn Aanvraag tot Deelneming, overgelegd via etendering, elektronisch moet worden ondertekend, in voorkomend geval door alle leden van het
Samenwerkingsverband, met een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening. Deze
elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd persoon. De Kandidaat voegt
tevens de nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid blijkt om de onderneming te binden:
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(gecoördineerde) statuten van de onderneming waarbij precies wordt aangeduid op basis van
welk(e) artikel(en) de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de ondertekenaar blijkt,
benoemingsbesluit(en) en/of volmacht(en).
Voor meer informatie omtrent de aankoop van een gekwalificeerd certificaat, zie:
http://overheid.vlaanderen.be/gekwalificeerde-certificaten.
Meer informatie omtrent het gebruik van e-tendering kan worden verkregen op de website
http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2
790 52 00.
Aanvragen tot Deelneming die niet uiterlijk op het in de tweede paragraaf vermelde tijdstip zijn
ontvangen, zijn onregelmatig en worden uitgesloten.
2.22

Geschillen
Ieder geschil dat ontstaat naar aanleiding van de Plaatsingsprocedure waarop de
Selectieleidraad van toepassing is, zal door de bevoegde rechtbanken worden beslecht, waarbij
de procestaal het Nederlands zal zijn. De Kandidaat kan zich in verband met de Selectiefase
slechts richten tegen AGION.

2.23

Uitnodiging Gunningsfase
De Aanbestedende Overheid bericht de Kandidaten steeds gelijktijdig betreffende haar
beslissing om bepaalde Kandidaten (niet) voor de Gunningsfase uit te nodigen (voor zover de
Kandidaten zich in dezelfde omstandigheden bevinden). Aan een uitnodiging tot deelname aan
de Gunningsfase kunnen de Kandidaten geen andere rechten ontlenen dan die welke
uitdrukkelijk zijn opgenomen.

2.24

Gunning/stopzetting
De Aanbestedende Overheid (weze het AGION dan wel de Clusterverantwoordelijke) behoudt
zich het recht voor de Opdracht niet te gunnen (dan wel onderdelen ervan zoals in deze
Selectieleidraad en verder in de Gunningsleidraad zal worden beschreven). Het volgen van
deze Plaatsingsprocedure houdt geen verplichting in tot het toewijzen van de Opdracht (cfr.
artikel 85 van de Overheidsopdrachtenwet).
De Aanbestedende Overheid (weze het AGION dan wel de Clusterverantwoordelijke) kan zowel
afzien van het gunnen van de Opdracht, als de Plaatsingsprocedure herbeginnen, desnoods op
een andere wijze. De Aanbestedende Overheid houdt zich uitdrukkelijk het recht voor
desgevallend bepaalde wijzigingen aan de Opdracht aan te brengen wanneer de wenselijkheid
daartoe blijkt.
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2.25

Biedvergoeding
De Aanbestedende Overheid (Clusterverantwoordelijke) zal onder bepaalde voorwaarden een
biedvergoeding (laten) toekennen als forfaitaire, maximale vergoeding voor de kosten van het
opstellen van de Offerte(s).
Vanaf welke fase in de Plaatsingsprocedure de Inschrijver desgevallend in aanmerking komt
voor een biedvergoeding evenals de voorwaarden voor, de bedragen van en het tijdstip waarop
deze vergoeding zal uitgekeerd worden, wordt meegedeeld in de Gunningsleidraad.

2.26

Geen percelen
De Opdracht bestaat uit verschillende Scholenbouwprojecten waarbij de Aanbestedende
Overheid ervoor heeft geopteerd de Opdracht niet verder onder te verdelen in percelen. Er
wordt immers verwacht van de Opdrachtnemer dat hij voor alle Scholenbouwprojecten die deel
uitmaken van de Projectcluster één SPV-DBFM zal oprichten die op basis van de kennis en
ervaring waarover de SPV-DBFM beschikt de verschillende Scholenbouwprojecten (minstens
gedeeltelijk) tegelijkertijd zal realiseren. Ook is het daarbij vanuit het oogpunt financierbaarheid
van de Opdracht niet mogelijk noch rendabel om de Opdracht verder onder te verdelen in
percelen nu een dergelijke werkwijze tot gevolg zou hebben dat de waarde van de percelen op
zich te beperkt wordt (gelet op de beperkte waarde en de beperkte grootte van de individuele
Scholenbouwprojecten) hetgeen een substantiële negatieve impact zal hebben op de
prijszetting alsook op de financierbaarheid van de gehele Opdracht. Verder is het precies eigen
aan een DBFM project dat verschillende leveringen, diensten en werken in één overkoepelende
opdracht worden geplaatst teneinde op die manier synergiën en meerwaarde te creëren,
onverminderd hetgeen wordt gesteld in punt 2.3 van deze Selectieleidraad.
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3

Selectie
Er zal worden nagegaan of de Kandidaten kunnen aantonen te beschikken over voldoende
financieel-economische draagkracht en technische bekwaamheid op basis van de hierna
beschreven Selectievoorwaarden.
Er wordt uitdrukkelijk opgemerkt dat Kandidaten alle informatie die wordt gevraagd in het kader
van de financieel-economische draagkracht en technische bekwaamheid op straffe van
nietigheid dienen toe te voegen aan hun Aanvraag tot Deelneming. Voor zover Kandidaten
bepaalde informatie niet hebben aangeleverd, zullen zij met andere woorden worden
uitgesloten van verdere deelname aan de Selectiefase en Plaatsingsprocedure.
De Aanbestedende Overheid behoudt zich het recht voor om niet alle Kandidaten die voldoen
aan de Selectievoorwaarden door te laten naar de Gunningsfase, maar enkel de best
gerangschikte Kandidaten (op basis van de in deze Selectieleidraad weergegeven criteria). Er
zullen in principe vijf (5) (voor zover er voldoende geschikte Kandidaten zijn) Kandidaten
geselecteerd worden.
Indien meer dan vijf (5) Kandidaten aan de Selectievoorwaarden voldoen zal de keuze van de
Kandidaten die geselecteerd worden gesteund zijn op een bijkomende beoordeling van de
Selectievoorwaarden overeenkomstig punt 3.15 van deze Selectieleidraad.

3.1

Kandidaten
De Kandidaat dient aan te tonen dat hij over alle vereiste expertise voor de succesvolle
uitvoering van de Opdracht beschikt.
De Kandidaat kan zijn rechtsvorm vrij bepalen. De Kandidaat kan een rechtspersoon zijn of een
combinatie van meerdere rechtspersonen (bijvoorbeeld onder de vorm van een tijdelijke
handelsvennootschap naar Belgisch recht), weliswaar met inachtneming van de vereiste van de
Verplicht Betrokken Partijen.

3.2

Samenwerkingsverbanden
Wanneer in een Aanvraag tot Deelneming een samenwerkingsverband wordt voorgesteld:


gelden, behoudens andersluidende vermelding, alle verplichtingen t.a.v. één enkele
onderneming die optreedt als Kandidaat ook t.a.v. alle individuele leden van het
Samenwerkingsverband dat als Kandidaat optreedt;



dient te worden aangegeven welk lid van het Samenwerkingsverband als contactpunt
met de Aanbestedende Overheid optreedt. In zoverre één van de leden van het
Samenwerkingsverband een Belgische onderneming betreft die een zetel in België
heeft, verdient het de voorkeur om voornoemde zetel als contactpunt van de Kandidaat
op te geven. De Aanbestedende Overheid verricht uitsluitend aan de contactpersoon
van de Kandidaat de kennisgevingen in het kader van deze Plaatsingsprocedure;
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is ieder lid van het Samenwerkingsverband hoofdelijk en solidair jegens de
Aanbestedende Overheid verbonden tot nakoming van alle verplichtingen die door de
combinatie tijdens de Plaatsingsprocedure zijn aangegaan en dit tot op het ogenblik
(alle voorwaarden dienen voldaan te zijn) dat 1) de Opdrachtnemer is opgericht, 2) de
Opdrachtnemer de DBFM-Overeenkomst heeft gesloten en 3) de DBFM-Overeenkomst
in werking is getreden (onverminderd het al dan niet voorkomen van Financial Close).
In afwijking van de voorgaande paragrafen kan (kunnen), ingeval een Kandidaat
bestaat uit minstens één aannemer en minstens één architect, de hoofdelijke
gehoudenheid waarvan sprake in het voorgaande lid, niet gelden tussen één of
meerdere aannemers en één of meerdere architecten die bij wijze van combinatie als
Kandidaat optreden. De architect(en) kunnen niet in onderaanneming werken van één
of meerdere aannemers die deel van de Kandidaat uitmaken. De Aanbestedende
Overheid aanvaardt dat een architect die aanvankelijk gedurende de
Plaatsingsprocedure, zonder hoofdelijkheid en ondeelbaar gehouden te zijn, deel
uitmaakt van een Kandidaat, na oprichting van de Opdrachtnemer die hoedanigheid
omzet en als Aangeduide Onderaannemer optreedt, waarbij de architect medecontractant van de projectvennootschap is. Het komt de Kandidaat, c.q. Inschrijver toe
zich te schikken en organiseren in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving,
onder meer deze die van toepassing is op architecten.



3.3

dient de Aanvraag tot Deelneming door alle leden van het Samenwerkingsverband te
worden ondertekend.

Mogelijkheid om zich te beroepen op de draagkracht van andere entiteiten
De Kandidaat kan zich beroepen op de draagkracht van andere entiteiten om zijn technische of
economische en financiële draagkracht aan te tonen, ongeacht de juridische aard van zijn
banden met die entiteiten (art. 78 Overheidsopdrachtenwet). Indien een Kandidaat een beroep
doet op de draagkracht van andere entiteiten voor het vervullen van de economische en
financiële criteria, eist de Aanbestedende Overheid dat de Kandidaat en die entiteiten hoofdelijk
aansprakelijk (overeenkomstig hetgeen daartoe voorzien in art. 78 Overheidsopdrachtenwet)
zijn voor de uitvoering van de Opdracht. Deze vereiste inzake de hoofdelijke aansprakelijkheid
geldt evenwel niet indien de Kandidaat een beroep doet op de draagkracht van een externe
financier om zijn economische en financiële draagkracht aan te tonen. Een dergelijke externe
financier zal in voorkomend geval niet hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen van de
Kandidaat.
De Kandidaat moet in zijn Aanvraag tot Deelneming documentatie toevoegen die aantoont dat
hij werkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke middelen
en dat de andere entiteit de hoofdelijke aansprakelijkheid (behoudens voor zover de entiteit een
externe financier betreft) aanvaardt. Hiervoor dient een ondertekende verklaring neergelegd te
worden inzake het zich beroepen op de draagkracht van de derde entiteiten, op basis van het
model gevoegd als Bijlage 2 bij deze Selectieleidraad.
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3.4

Onderaanneming
De Opdrachtnemer mag delen van de Opdracht laten uitvoeren door onderaannemers die over
de vereiste specifieke ervaring en over het gekwalificeerde personeel beschikken.
De onderaannemers die in de Aanvraag tot Deelneming van de Kandidaat worden vermeld,
betreffen Aangeduide Onderaannemers.
Bij het indienen van zijn Aanvraag tot Deelneming legt de Kandidaat een verklaring voor van
elke Aangeduide Onderaannemer waarin deze verklaart, overeenkomstig Bijlage 2 bij deze
Selectieleidraad zijn bekwaamheid daadwerkelijk ter beschikking van de Kandidaat te stellen.
De Opdrachtnemer is voor het geheel van de hem toevertrouwde onderdelen van de Opdracht,
met inbegrip van de delen ervan die hij wegens hun aard aan Aangeduide Onderaannemers
c.q. onderaannemers heeft toevertrouwd, alleen en uitsluitend verantwoordelijk tegenover de
Opdrachtgever. De Opdrachtnemer kan de Opdrachtgever niet binden ten aanzien van derden.
De Opdrachtgever kan de onderaannemers mogelijk hoofdelijk verantwoordelijk houden voor
taken die aan hen worden toegewezen, overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.
De Opdrachtnemer dient zich naar de aanbevelingen van de Opdrachtgever te richten.
De Opdrachtnemer moet ervoor zorgen dat de onderaannemers en de derde entiteiten waarop
hij zich beroept, op de hoogte zijn van alle elementen die voor de uitvoering van hun werk van
belang zijn, ook indien deze elementen niet uitdrukkelijk in de Selectieleidraad, de Aanvraag tot
Deelneming en, later, de Gunningsleidraad of de Offerte vermeld staan.

3.5

Eén Aanvraag tot Deelneming per Kandidaat / onafhankelijkheid van de Aanvragen tot
Deelneming / belangenconflicten
De volgende onverenigbaarheden gelden:
(a) Een (rechts)persoon mag, al dan niet als lid van het Samenwerkingsverband, slechts
eenmaal als Kandidaat inschrijven.
(b) Een (rechts)persoon die deel uitmaakt van een Kandidaat, al dan niet als lid van het
Samenwerkingsverband of als aandeelhouder van een Kandidaat, mag geen
Aangeduide Onderaannemer van een andere Kandidaat zijn.
(c) Een door een Kandidaat voorgestelde Aangeduide Onderaannemer mag niet meer
optreden als Aangeduide Onderaannemer voor een andere Kandidaat. Deze
onverenigbaarheid geldt niet voor externe financiers. Externe financiers kunnen met
andere woorden optreden als Aangeduide Onderaannemer voor verschillende
Kandidaten c.q. Samenwerkingsverbanden.
Artikel 52 van de Overheidsopdrachtenwet en artikel 54 het K.B. van 18 april 2017 zijn integraal
van toepassing op de Plaatsingsprocedure.
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De Aanbestedende Overheid behoudt zich het recht voor de vertrouwelijkheid en de onderlinge
onafhankelijkheid van de Kandidaten, hun Aangeduide Onderaannemers en adviseurs na te
gaan en zo nodig Kandidaten die niet of onvoldoende vertrouwelijkheid kunnen garanderen of
onafhankelijk lijken te zijn uit te sluiten of, minstens, (bijkomende) garanties met betrekking tot
vertrouwelijkheid of onafhankelijkheid van een Kandidaat of een Aangeduide Onderaannemer
te eisen. Dergelijke garanties kunnen niet alleen op de Kandidaten of hun Aangeduide
Onderaannemers maar eveneens op de juridische of financiële adviseurs van de Kandidaten
betrekking hebben.
3.6

Wijzigingen in de
Onderaannemers

Kandidaat,

het

Samenwerkingsverband

en/of

Aangeduide

De Kandidaten kunnen in principe geen wijzigingen voorstellen in de samenstelling van de
Kandidaat, het Samenwerkingsverband en/of de Aangeduide Onderaannemers, zoals
geselecteerd na de Selectiefase.
Indien zich tijdens de Plaatsingsprocedure wijzigingen in de samenstelling van de Kandidaat,
Samenwerkingsverband en/of Aangeduide Onderaannemers voordoen of aankondigen, moet
de Kandidaat c.q. Inschrijver dit onverwijld aan de Aanbestedende Overheid (weze het AGION
dan wel de Clusterverantwoordelijke) meedelen. De Aanbestedende Overheid (weze het
AGION dan wel de Clusterverantwoordelijke) kan de wijziging aanvaarden of weigeren. Indien
zij de wijziging weigert, kan zij de Kandidaat uitsluiten ten gevolge van een dergelijke wijziging.
In het geval de wijziging op aanvaardbare motieven gesteund is en de Kandidaat, in de
gewijzigde samenstelling, aan de Selectievoorwaarden blijft voldoen, zal de Aanbestedende
Overheid (weze het AGION dan wel de Clusterverantwoordelijke) haar toestemming niet op
onredelijke gronden weigeren.
3.7

Op welke wijze ervaring van de Kandidaten / Aangeduide Onderaannemers moet zijn
opgedaan
De ervaring van de Kandidaten/Aangeduide Onderaannemers zal op de volgende wijze in
aanmerking worden genomen:

3.7.1

Door de Kandidaat zelf
De gevraagde ervaring van de Kandidaat moet door de Kandidaat zelf, of door een lid van het
Samenwerkingsverband (in de hypothese dat het om een samenwerkingsverband gaat), zijn
opgedaan.

3.7.2

Door de Aangeduide Onderaannemer / derde entiteit
De gevraagde ervaring van de Aangeduide Onderaannemer / derde entiteit waarop de
Kandidaat zich wenst te beroepen, moet door de desbetreffende Aangeduide Onderaannemer /
derde entiteit zijn opgedaan.
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3.7.3

Door natuurlijke personen
Indien de Kandidaat respectievelijk de Aangeduide Onderaannemer de ervaring niet zelf heeft
opgedaan, maar voor de uitvoering van de Opdracht kan beschikken over natuurlijke personen
die tot hem in een contractuele relatie staan en die bij een andere partij in een leidinggevende
functie de desbetreffende ervaring hebben opgedaan, dan kan de desbetreffende ervaring van
die natuurlijke personen aan de desbetreffende Kandidaat respectievelijk de Aangeduide
Onderaannemer worden toegerekend. In dat geval moet de Kandidaat dat aantonen door het
indienen van een verklaring.

3.7.4

Ervaring opgedaan in combinatie
Ervaring, door de Kandidaat respectievelijk een Aangeduide Onderaannemer opgedaan in
combinatie, wordt slechts dan als ervaring van die Kandidaat respectievelijk Aangeduide
Onderaannemer aangemerkt als de Kandidaat respectievelijk de Aangeduide Onderaannemer
kan aantonen dat hij (a) daadwerkelijk (b) aan de hand van een werkverdeling van alle leden
van de combinatie aangetoond wordt dat de Kandidaat/Aangeduide Onderaannemer voor de
Opdracht relevante expertise aan het door die combinatie uitgevoerde referentieproject heeft
geleverd.

3.7.5

Daadwerkelijke inzet van ervaring op Opdracht
De relevante, in de Aanvraag tot Deelneming opgegeven, kennis en ervaring van de Kandidaat
respectievelijk de Aangeduide Onderaannemers respectievelijk derde entiteit moet
daadwerkelijk voor de Opdracht worden ingezet. De aandacht van de Kandidaten wordt, in dat
verband, gevestigd op artikel 60 van het K.B. van 18 april 2017. De DBFM-Overeenkomst zal
één of meer bepalingen bevatten die de Opdrachtnemer ook gedurende de uitvoering van de
Opdracht zal verplichten de in de Aanvraag tot Deelneming opgegeven relevante kennis en
ervaring daadwerkelijk voor de Opdracht in te zetten.

3.8

Toegangsrecht - betrouwbaarheidscriteria
Wanneer de Aanvraag tot Deelneming uitgaat van een samenwerkingsverband, geldt het hierna
volgende voor elk lid van het Samenwerkingsverband. De uitsluiting van één van de leden van
het Samenwerkingsverband kan tot de uitsluiting van het gehele Samenwerkingsverband
aanleiding geven. Volgende bepalingen gelden ook voor elke Aangeduide Onderaannemer of
derde entiteit waarop een beroep wordt gedaan.
De Kandidaten zijn verplicht te antwoorden op alle vragen evenals alle toelichtingen en
documenten te verstrekken die de Aanbestedende Overheid zou vragen teneinde na te gaan of
de Kandidaat zich niet in een situatie van uitsluiting bevindt. Het weigeren om de gevraagde
antwoorden, toelichtingen en/of documenten te verstrekken, kan aanleiding geven tot het
uitsluiten van de Aanvraag tot Deelneming van de desbetreffende Kandidaat.
Indien in de loop van de Plaatsingsprocedure zou blijken dat een Kandidaat (desgevallend een
lid van het Samenwerkingsverband) of een Aangeduide Onderaannemer of een derde entiteit,
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zich komt te bevinden in een situatie die aanleiding geeft tot uitsluiting, kan steeds nog tot
uitsluiting worden besloten.
3.8.1

Verplichte uitsluitingsgronden
Conform artikel 67 Overheidsopdrachtenwet en artikel 61 van het K.B. van 18 april 2017, en
onverminderd de mogelijkheid om corrigerende maatregelen aan te tonen, wordt in elk
stadium van de Plaatsingsprocedure uitgesloten van de toegang ertoe, de Kandidaat die bij
een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan waarvan de Aanbestedende Overheid (weze
het AGION, dan wel de Clusterverantwoordelijke) kennis heeft, veroordeeld is voor:
1° deelneming aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het
Strafwetboek of in artikel 2 van Kaderbesluit 2008/841/JBZ van de Raad van 24 oktober 2008
ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit ;
2° omkoping als bedoeld in artikelen 246 en 250 van het Strafwetboek of in artikel 3 van de
Overeenkomst ter bestrijding van corruptie waarbij ambtenaren van de Europese
Gemeenschappen of van de lidstaten van de Europese Unie betrokken zijn of in artikel 2.1,
van Kaderbesluit 2003/568/JBZ van de Raad van 22 juli 2003 inzake de bestrijding van
corruptie in de privésector ;
3° fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de
financiële belangen van de Europese Gemeenschappen, goedgekeurd door de wet van 17
februari 2002 ;
4° terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten als
bedoeld in artikel 137 van het Strafwetboek of in de zin van de artikelen 1 of 3 van
Kaderbesluit 2002/475/JBZ van de Raad van 13 juni 2002 inzake terrorismebestrijding, dan
wel uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of
strafbaar feit als bedoeld in artikel 4 van genoemd kaderbesluit;
5° witwassen van geld en financiering van terrorisme als bedoeld in artikel 5 van de wet van
11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen
van geld en de financiering van terrorisme of in de zin van artikel 1 van Richtlijn 2005/60/EG
van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik
van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
6° kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel als bedoeld in artikel 433quinquies van
het Strafwetboek of in de zin van artikel 2 van Richtlijn 2011/36/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van
mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van
Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad ;
7° het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen in de zin van
artikel 35/7 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der
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werknemers of in de zin van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van
vreemde arbeiders.
Met het oog op de toepassing van deze paragraaf kan de Aanbestedende Overheid, indien zij
twijfels heeft over de persoonlijke situatie van een Kandidaat, de bevoegde binnenlandse of
buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze ter zake nodig acht.
Zelfs bij afwezigheid van een in kracht van gewijsde gegane veroordeling, sluit de
Aanbestedende Overheid de Kandidaat die als werkgever illegaal verblijvende onderdanen
van derde landen heeft tewerkgesteld uit, van zodra deze inbreuk is vastgesteld door een
administratieve of rechterlijke beslissing, met inbegrip van een in uitvoering van artikel 49/2
van het Sociaal Strafwetboek opgestelde schriftelijke kennisgeving.
Tevens sluit de Aanbestedende Overheid conform artikel 68 Overheidsopdrachtenwet een
Kandidaat van deelname aan de Plaatsingsprocedure uit, in welk stadium van de
Plaatsingsprocedure ook, wanneer de Kandidaat niet blijkt te voldoen aan zijn verplichtingen
tot betaling van belastingen enerzijds of socialezekerheidsbijdragen anderzijds tenzij: 1) het
bedrag de drempel van 3.000 euro niet overschrijdt of de Kandidaat voor schuld uitstel van
betaling heeft verkregen en de afbetalingen daarvan strikt in acht neemt (artikel 62 K.B.
Plaatsing 18 april 2017) of 2) de Kandidaat een schuldvordering heeft t.o.v. de
Aanbestedende Overheid die gelijk is of 3) de Kandidaat zijn situatie heeft geregulariseerd
binnen vijf (5) werkdagen na kennisgeving door de Aanbestedende Overheid. De
Aanbestedende Overheid zal dit verifiëren via de Telemarc-toepassing. Wanneer de verificatie
niet toelaat om te weten of de Kandidaat zijn sociale zekerheidsbijdragen heeft betaald,
verzoekt de Aanbestedende Overheid deze laatste een recent attest voor te leggen waaruit
blijkt dat hij aan deze verplichtingen voldoet.
De Aanbestedende Overheid kan om dwingende redenen van algemeen belang afwijken van
de in deze paragraaf bedoelde verplichting.
3.8.2

Facultatieve uitsluitingsgronden
Tenzij in het geval waarbij de Kandidaat overeenkomstig artikel 70 Overheidsopdrachtenwet,
aantoont toereikende maatregelen te hebben genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen,
kan de Aanbestedende Overheid (weze het AGION, dan wel de Clusterverantwoordelijke), in
elk stadium van de Plaatsingsprocedure, een Kandidaat van deelname aan deze
Plaatsingsprocedure uitsluiten, in de volgende gevallen:
1° indien de Aanbestedende Overheid met elk passend middel aantoont dat de Kandidaat de
in artikel 7 Overheidsopdrachtenwet genoemde toepasselijke verplichtingen op het vlak van
het milieu-, sociaal en arbeidsrecht, heeft geschonden;
2° wanneer de Kandidaat in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn
werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft
gedaan van zijn faillissement, voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke
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reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een
soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
3° wanneer de Aanbestedende Overheid kan aantonen, met elk passend middel, dat de
Kandidaat in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn
integriteit in twijfel kan worden getrokken;
4° wanneer de Aanbestedende Overheid over voldoende plausibele aanwijzingen beschikt om
te besluiten dat de Kandidaat handelingen zou hebben gesteld, overeenkomsten zou hebben
gesloten of afspraken zou hebben gemaakt, die gericht zijn op vervalsing van de mededinging
in de zin van artikel 5, lid 2 Overheidsopdrachtenwet;
5° wanneer een belangenconflict in de zin van artikel 6 Overheidsopdrachtenwet niet effectief
kan worden verholpen met andere minder ingrijpende maatregelen;
6° wanneer zich wegens de eerdere betrokkenheid van de Kandidaat bij de voorbereiding van
de Plaatsingsprocedure een vervalsing van de mededinging als bedoeld in artikel 52
Overheidsopdrachtenwet heeft voorgedaan die niet met minder ingrijpende maatregelen kan
worden verholpen;
7° wanneer de Kandidaat blijk heeft gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen
bij de uitvoering van een wezenlijk voorschrift tijdens een eerdere overheidsopdracht, een
eerdere opdracht met een aanbesteder of een eerdere concessieovereenkomst en dit geleid
heeft tot het nemen van ambtshalve maatregelen, schadevergoedingen of andere
vergelijkbare sancties;
8° wanneer de Kandidaat zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen
bij het verstrekken van de informatie die nodig is voor de controle op het ontbreken van
uitsluitingsgronden of de naleving van de selectiecriteria, of hij informatie heeft
achtergehouden, of niet in staat was de ondersteunende documenten die vereist zijn
krachtens artikel 73 of artikel 74 Overheidsopdrachtenwet over te leggen; of
9° wanneer de Kandidaat heeft getracht om het besluitvormingsproces van de Aanbestedende
Overheid onrechtmatig te beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die hem
onrechtmatige voordelen in de Plaatsingsprocedure kan bezorgen, of om verwijtbaar
misleidende informatie te verstrekken die een belangrijke invloed kan hebben op beslissingen
inzake uitsluiting, selectie en gunning.
3.8.3

Uniform Europees Aanbestedingsdocument
De Kandidaat, de Aangeduide Onderaannemer en de derde entiteit vullen elk hiertoe het
Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in als bedoeld in punt 3.12.
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3.9

Erkenning - toelaatbaarheidscriterium (artikel 70 van het K.B. van 18 april 2017)
De Kandidaat of een lid van het Samenwerkingsverband of een Aangeduide Onderaannemer
moet in de betekenis van de wet van 20 maart 1991 houdende de erkenning van aannemers
een erkend aannemer [klasse 8] zijn, hetzij de bewijzen leveren dat hij voldoet aan de
voorwaarden om als aannemer [klasse 8] erkend te worden. De erkenning moet op de categorie
[x] betrekking hebben.
De Aanvraag tot Deelneming vermeldt overeenkomstig artikel 70 van het K.B. van 18 april
2017:
1° ofwel dat de Kandidaat of een lid van het Samenwerkingsverband of een Aangeduide
Onderaannemer over de vereiste erkenning beschikt;
2° ofwel dat de Kandidaat of een lid van het Samenwerkingsverband of een Aangeduide
Onderaannemer in het bezit is van een certificaat of ingeschreven is op een officiële lijst van
erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie. In dat geval kan de
Kandidaat of een lid van het Samenwerkingsverband of een Aangeduide Onderaannemer bij de
Aanvraag tot Deelneming het door de bevoegde certificeringsinstelling afgeleverde certificaat of
het door de bevoegde instantie van de lidstaat bevestigde bewijs van inschrijving voegen,
alsook elk document dat de gelijkwaardigheid tussen deze certificering of inschrijving en de
vereiste erkenning als bedoeld in het eerste lid kan aantonen. Op dit certificaat worden de
referenties vermeld op grond waarvan de inschrijving van die Kandidaten op de officiële lijst of
certificering mogelijk was, alsmede de classificatie op deze lijst;
3° ofwel dat de Kandidaat of een lid van het Samenwerkingsverband of een Aangeduide
Onderaannemer de toepassing inroept van artikel 3, eerste lid, 2°, van de wet van 20 maart
1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken. De Aanbestedende
Overheid stelt de Commissie voor erkenning der aannemers ingesteld door de voormelde wet
hiervan onmiddellijk op de hoogte (zie ook MB van 27 september 1991).
De Kandidaten (dan wel het lid van het Samenwerkingsverband of een Aangeduide
Onderaannemer) die erkend zijn overeenkomstig de voornoemde wet van 20 maart 1991
verwijzen, wat betreft de inlichtingen vereist op basis van de delen III tot V van het Uniform
Europees Aanbestedingsdocument (UEA) - zie ook punt 3.12 -, naar het internetadres waarop
de Aanbestedende Overheid de betrokken certifica(a)t(en) kan ophalen of voegen er een
afschrift van toe. Deze Kandidaten (dan wel het lid van het Samenwerkingsverband of een
Aangeduide Onderaannemer) vullen de velden van het UEA in die daar betrekking op hebben.
In dit geval zijn ze niet verplicht de delen III tot V van het UEA in te vullen.
De Kandidaten (dan wel het lid van het Samenwerkingsverband of een Aangeduide
Onderaannemer) die niet erkend zijn, noch overeenkomstig de voornoemde wet van 20 maart
1991, noch in een andere lidstaat, vullen het UEA in zijn geheel in.
De Kandidaten (dan wel het lid van het Samenwerkingsverband of een Aangeduide
Onderaannemer) die houder zijn van een certificaat of ingeschreven op een officiële lijst van
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erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie kunnen, wat betreft de
inlichtingen vereist in de delen III tot V van het UEA, verwijzen naar het internetadres waarop de
Aanbestedende Overheid de betrokken certifica(a)t(en) kan ophalen of voegen een afschrift toe
van dit certificaat of van een bewijs van inschrijving.
3.10

Kwalitatieve selectie - geschiktheidscriteria - financiële en economische bekwaamheid
(artikel 67 van het K.B. van 18 april 2017)
De Kandidaat moet aantonen door middel van de aangeleverde kerncijfers zoals opgenomen in
Bijlage 7 te beschikken over voldoende financiële en economische draagkracht voor het uitvoeren
van de Opdracht. De Aanbestedende Overheid toetst de financiële en economische draagkracht
aan de hand van de volgende criteria:
-

De Kandidaten tonen aan op basis van de cijfers van hun goedgekeurde (geconsolideerde)
jaarrekeningen van de laatste drie (3) boekjaren, of in voorkomend geval op basis van andere
gepaste stukken, dat de Kandidaat voldoende financiële en economische draagkracht heeft
om een contract vergelijkbaar met de Opdracht te realiseren zonder dat zich een financieel
risico voor de Aanbestedende Overheid (weze het AGION, dan wel de
Clusterverantwoordelijke) en de Inrichtende Machten voordoet. Hieruit moet blijken dat de
Kandidaat voor minstens twee (2) van de laatste drie (3) boekjaren een minimale omzet, zoals
weergegeven in rubriek 70 van de jaarrekening, heeft van [zeventig (70) miljoen EUR]. Voor
de Kandidaten die hun jaarrekening hebben neergelegd bij de Balansencentrale van de
Nationale Bank van België (NBB) zal de Aanbestedende Overheid de opgegeven cijfers
controleren op basis van de gepubliceerde informatie op de website van de NBB; andere
Kandidaten voegen de jaarrekeningen resp. andere gepaste stukken toe aan de Aanvraag tot
Deelneming.
Indien de Kandidaat een samenwerkingsverband betreft, dient minstens één van de leden van
het Samenwerkingsverband aan een minimale omzetvereiste voor minstens twee (2) van de
laatste drie (3) boekjaren van [vijfendertig (35) miljoen EUR] te voldoen en dient het
Samenwerkingsverband gezamenlijk minstens aan de minimale omzetvereiste voor minstens
twee (2) van de laatste drie (3) boekjaren van [zeventig (70) miljoen EUR] te voldoen.

-

Opgave van de structuur van het Samenwerkingsverband van de Kandidaat, met vermelding
van de procentuele deelnames in de vennootschap, alsmede de kernbedrijvigheid van deze
aandeelhouders en hun maatschappelijke zetel, en vermelding van welke delen van de
Opdracht de verschillende aandeelhouders concreet zullen uitvoeren.

-

De Kandidaat of in voorkomend geval elk lid van het Samenwerkingsverband, moet
beschikken over een liquiditeits-, rentabiliteits- en schuldpositie die de financiële continuïteit
van de Kandidaat of het lid van het Samenwerkingsverband niet in gevaar brengt, waarbij
rekening zal worden gehouden met de niet uit de balans blijkende verplichtingen, de financiële
claims ingevolge nog hangende geschillen met een waarde van minimaal één (1) miljoen euro
en belangrijke ontwikkelingen na afloop van het meest recente boekjaar.

-

De Kandidaat brengt een bankverklaring, dan wel een gelijkaardig document met een gelijke
waarde, bij waaruit blijkt dat de financiering voor de realisatie van de Opdracht door de
Kandidaat kan worden verkregen.
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Ter staving van bovenstaande geschiktheidscriteria vult de Kandidaat de Excel-sheet zoals
gevoegd als Bijlage 7 in en voegt deze toe aan zijn Aanvraag tot Deelneming.

3.11

Kwalitatieve selectie - geschiktheidscriteria - technische bekwaamheid (artikel 68 van het
K.B. van 18 april 2017)
Gelet op de complexiteit en het ambitieniveau van de Opdracht, wordt van de Kandidaten
verwacht dat zij garanderen dat de essentiële bekwaamheden, partijen en financiële draagkracht
van in het begin van deze Plaatsingsprocedure aanwezig zijn om een goede basis te vormen
voor het verder verloop van de Plaatsingsprocedure en de Opdracht. Bijgevolg wordt van de
Kandidaat verwacht dat hij (minstens) over de deskundigheid en ervaring in alle aspecten van de
Opdracht beschikt.
De Kandidaat dient voor de uitvoering van de Opdracht zich dusdanig te organiseren dat
voldoende aantoonbare deskundigheid, projectervaring en profiel op het vlak van zowel het
ontwerp, bouw, onderhoud als financiering voorliggen. In elk van de gevraagde disciplines moet
de Kandidaat relevante en representatieve referenties voorleggen.
Dit impliceert dat de Aanbestedende Overheid vereist dat volgende Verplicht Betrokken Partijen
deel uitmaken van de Kandidaat dan wel optreden als Aangeduide Onderaannemer van de
Kandidaat (waarbij het aan de Kandidaat vrij staat om zich te organiseren naar zijn beste
inzichten, evenwel onverminderd hetgeen werd uiteengezet in de artikel 3.1 tot en met 3.7):
- een aannemer (die zal instaan voor de bouw en het onderhoud; een onderhoudspartij kan
ook afzonderlijk worden aangeduid):
- een ontwerper;
- (desgevallend) een externe financier;
waarbij geldt dat de Aanbestedende Overheid thans reeds uitdrukkelijk meedeelt dat
de Kandidaat c.q. de Verplicht Betrokken Partijen eveneens zal dienen te beschikken
over de expertise inzake stabiliteit, technieken (HVAC, fluïda, elektriciteit, IT),
akoestiek, alsook een EPB verslaggever en een veiligheidscoördinator (aangezien de
taken die voormelde partijen zullen vervullen, vervat zitten in de opdracht van de
Opdrachtnemer), zonder dat de Kandidaat thans reeds verplicht is om de identiteit van
die partijen mee te delen in de Aanvraag tot Deelneming 7.
Het is van belang dat Kandidaten zich reeds in de Selectiefase dusdanig organiseren dat aan de
gestelde ambities van de Aanbestedende Overheid (zijnde zowel AGION als de
Clusterverantwoordelijke) en de Inrichtende Machten kan worden voldaan.

7

Weliswaar is het de Kandidaat toegestaan deze partijen te vernoemen en nader toe te lichten in de Aanvraag tot
Deelneming in welk geval dergelijke partijen als Aangeduide Onderaannemers zullen worden beschouwd en de
principes inzake Aangeduide Onderaannemers uiteengezet in de Selectieleidraad van toepassing zijn op deze partijen.
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De technische bekwaamheid van de Kandidaat wordt door onderstaande elementen, zoals
aangeduid in punten 3.11.1 en 3.11.2 aangetoond. De Kandidaat kan daarbij een beroep doen
op de technische bekwaamheid van de Aangeduide Onderaannemer(s) of derde entiteit(en).
De hierna gehanteerde begrippen dienen als volgt te worden gelezen:

3.11.1

•

Vergelijkbare
publieke
vastgoedgerelateerde
projecten:
publieke
vastgoedgerelateerde projecten van een gelijkaardige omvang en complexiteit
als de voorliggende (deelprojecten van de) Opdracht. Projecten die louter
betrekking hebben op spoor-, water- en autoweginfrastructuur worden niet
aanvaard als referentieproject.

•

Bouwkost: de directe bouwkost (exclusief BTW) en dus niet de totale
projectkost of het investeringsbedrag van het referentieproject.

•

Geïntegreerde projectstructurering: een project waarbij meerdere van de
projectcomponenten zoals relevant voor de Opdracht (zijnde ontwerp, bouw,
financiering en langdurig onderhoud) door één en dezelfde opdrachtnemer
worden uitgevoerd. Bij wijze van voorbeeld worden DBFM-projecten, DBMprojecten, DBF-projecten, DB(f)-projecten, etc. beschouwd als projecten waarbij
een geïntegreerde projectstructurering wordt voorgestaan.

•

Getuigschrift goede uitvoering: een door de betreffende opdrachtgever
ondertekend certificaat van goede uitvoering dat op zijn minst volgende
gegevens vermeldt:
o

de contactpersoon, m.i.v. adres, telefoon en e-mailadres van de
contactpersoon binnen de betreffende opdrachtgever;

o

een omschrijving van het globale project;

o

een beschrijving van het aandeel en de rol van de Kandidaat dan wel
Aangeduide Onderaannemer of derde entiteit bij het project;

o

de voltooide fases van het project;

o

de beoordeling door de betrokken opdrachtgever van de uitgevoerde
opdracht.

Referentieprojecten
(a) Referentieprojecten ontwerp
Referentieprojecten ontwerp in hoofde van de Kandidaat (i.e. van de ontwerper die
deel uitmaakt van de Kandidaat en bij uitvoering eveneens verantwoordelijk zal zijn)
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Voorwerp

Projecten waarbij de Kandidaat heeft ingestaan voor de
volledige opdracht (het ontwerp met inbegrip van de
opvolging) van gelijkaardige ontwerpopdrachten

Aantal en
tijdsbeperking

Drie (3) referenties, waarbij de voorlopige oplevering dient te
hebben plaatsgevonden na 1 januari 2013

Minimale
referentieparameters

De referentieprojecten hebben betrekking op de realisatie van
nieuwbouwprojecten met een minimale totale bouwkost van
vijf miljoen euro (5.000.000 EUR) (excl. BTW), waaronder
minstens één (1) scholenbouwproject en voor het overige
vergelijkbare publieke vastgoedgerelateerde projecten

Getuigschrift goede
uitvoering

Met betrekking tot elk referentieproject dient een getuigschrift
van goede uitvoering te worden voorgelegd

Puntenweging in
geval van
doorselectie

20 punten

Referentieprojecten ontwerp in hoofde van de desgevallend in de Aanvraag tot
Deelneming bijkomend voorgestelde ontwerpers c.q. architecten

AGION

Voorwerp

Projecten waarbij de ontwerpers c.q. architecten die worden
voorgesteld in de Aanvraag tot Deelneming hebben ingestaan
voor de volledige opdracht (het ontwerp met inbegrip van de
opvolging) van gelijkaardige ontwerpopdrachten

Aantal en
tijdsbeperking

Eén (1) referentie per voorgestelde architect / ontwerper,
waarbij de voorlopige oplevering dient te hebben
plaatsgevonden na 1 januari 2013

Minimale
referentieparameters

Het referentieproject per voorgestelde ontwerper c.q. architect
heeft betrekking op de realisatie van een nieuwbouwproject
met een minimale totale bouwkost van twee miljoen euro
(2.000.000 EUR) (excl. BTW) van een scholenbouwproject of
een vergelijkbaar publiek vastgoedgerelateerd project

Getuigschrift goede
uitvoering

Met betrekking tot het referentieproject dient een getuigschrift
van goede uitvoering te worden voorgelegd

Puntenweging in
geval van

Niet van toepassing.
De
opgave
van
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doorselectie

referentieprojecten dient louter als een minimumcriterium te
worden benaderd

(b) Referentieprojecten bouw
Referentieprojecten bouw in hoofde van de Kandidaat
Voorwerp

Projecten waarbij de Kandidaat heeft ingestaan voor de bouw
van gelijkaardige werkenopdrachten

Aantal en
tijdsbeperking

Drie (3) referenties, waarbij de voorlopige oplevering dient te
hebben plaatsgevonden na 1 januari 2013

Minimale
referentieparameters

De referentieprojecten hebben betrekking op de realisatie van
nieuwbouwprojecten met een minimale totale bouwkost van
vijf miljoen euro (5.000.000 EUR) (excl. BTW), waaronder
minstens één (1) scholenbouwproject en voor het overige
vergelijkbare publieke vastgoedgerelateerde projecten

Getuigschrift goede
uitvoering

Met betrekking tot elk referentieproject dient een getuigschrift
van goede uitvoering te worden voorgelegd

Puntenweging in
geval van
doorselectie

20 punten

Referentieprojecten bouw in hoofde van de desgevallend in de Aanvraag tot
Deelneming bijkomend voorgestelde aannemers

AGION

Voorwerp

Projecten waarbij de aannemers die worden voorgesteld in de
Aanvraag tot Deelneming hebben ingestaan voor de bouw van
gelijkaardige werkenopdrachten

Aantal en
tijdsbeperking

Eén (1) referentie per voorgestelde aannemer, waarbij de
voorlopige oplevering dient te hebben plaatsgevonden na 1
januari 2013

Minimale
referentieparameters

Het referentieproject per voorgestelde aannemer heeft
betrekking op de realisatie van een nieuwbouwproject met een
minimale totale bouwkost van twee miljoen euro (2.000.000
EUR) (excl. BTW), van een scholenbouwproject of een
vergelijkbaar publiek vastgoedgerelateerd project

Getuigschrift goede

Met betrekking tot het referentieproject dient een getuigschrift
van goede uitvoering te worden voorgelegd
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uitvoering
Puntenweging in
geval van
doorselectie

Niet van toepassing.
De
opgave
van
dit
referentieproject
c.q.
deze
referentieprojecten dient louter als een minimumcriterium te
worden benaderd

(c) Referentieprojecten DBFM-projecten / geïntegreerde projectstructurering
Voorwerp

Projecten waarbij de Kandidaat heeft ingestaan voor de
integrale realisatie van een project waarbij een geïntegeerde
projectbenadering werd voorgestaan

Aantal en
tijdsbeperking

Drie (3) referenties, waarbij de definitieve oplevering of
beschikbaarheidsdatum dient te hebben plaatsgevonden na 1
januari 2013

Minimale
referentieparameters

•

De referentieprojecten hebben betrekking op de
realisatie van nieuwbouwprojecten met voor elke
referentie een minimaal totaal investeringsbedrag van
tien miljoen euro (10.000.000 EUR) (excl. BTW), met
betrekking tot scholenbouwprojecten of vergelijkbare
publieke vastgoedgerelateerde projecten

•

Minstens één (1) referentie heeft betrekking op een
DBFM project en de overige referenties hebben
betrekking op een geïntegreerde projectstructurering

Getuigschrift goede
uitvoering

Met betrekking tot elk referentieproject dient een getuigschrift
van goede uitvoering te worden voorgelegd

Puntenweging in
geval van
doorselectie

20 punten

(d) Referentieprojecten onderhoud

AGION

Voorwerp

Projecten waarbij de Kandidaat instaat of heeft ingestaan voor
langdurige technische onderhoudscontracten, waarvan
minstens één (1) referentie betrekking heeft op een langdurig
technisch en bouwkundig onderhoudscontract

Aantal en
tijdsbeperking

Drie (3) referenties, waarbij de voorlopige oplevering van het
vastgoed waarop het langdurig onderhoudscontract betrekking
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heeft, heeft plaatsgevonden na 1 januari 2008
Minimale
referentieparameters

•

De referentieprojecten hebben betrekking op de
implementatie van technische onderhoudscontracten
voor nieuwbouwprojecten in het kader van
scholenbouw of vergelijkbare publieke
vastgoedgerelateerde projecten, met dien verstande
dat minstens 1 (één) referentie betrekking heeft op
een technisch en bouwkundig onderhoudscontract

•

Onderhoudscontracten hebben een lange termijnduur
waarbij geldt dat op het ogenblik van de indiening van
de Aanvraag tot Deelneming het onderhoudscontract
reeds minstens twee (2) jaar in uitvoering dient te zijn

•

Elk referentiepoject vertegenwoordigt een minimale
waarde voor de totale duurtijd van het
onderhoudscontract van honderdduizend euro
(100.000 EUR) (excl. BTW); de totale waarde van de
voorgestelde referenties vertegenwoordigt een
minimale waarde van vijfhonderdduizend euro
(500.000 EUR) (excl. BTW)

Getuigschrift goede
uitvoering

Met betrekking tot elk referentieproject dient een getuigschrift
van goede uitvoering te worden voorgelegd

Puntenweging in
geval van
doorselectie

20 punten

(e) Referentieprojecten energie-efficiënte maatregelen
Voorwerp

Projecten waarbij de Kandidaat energie-efficiënte maatregelen
heeft gehanteerd c.q. geïmplementeerd

Aantal en
tijdsbeperking

Drie (3) referenties, waarbij de voorlopige oplevering van het
project waarbij de energie-efficiënte maatregelen werden
gehanteerd c.q. geïmplementeerd, dient te hebben
plaatsgevonden na 1 januari 2013

minimale
referentieparameters

AGION

•

Projecten waaruit de ervaring van de Kandidaat
inzake de implementatie van energie-efficiënte
maatregelen blijkt

•

In het kader van een nieuwe energie-efficiënte
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installatie in een scholenbouwproject of een
vergelijkbaar publiek vastgoedgerelateerd project
Getuigschrift goede
uitvoering

niet van toepassing

Puntenweging in
geval van
doorselectie

5 punten

De Kandidaten voegen met betrekking tot elke referentie een ingevuld referentieformulier (Model Bijlage 5) aan hun Aanvraag tot Deelneming toe. Per type referentieproject werd een afzonderlijk
referentieformulier opgemaakt.
Dezelfde referenties kunnen voor het aantonen van verschillende aspecten van de technische
bekwaamheid worden gehanteerd.

3.11.2

Kwaliteit en organisatie management team
De Kandidaat dient de Aanbestedende Overheid duidelijk inzicht te geven in de wijze waarop de
Kandidaat beoogt de uitvoering van de Opdracht organisatorisch vorm te geven en uit te voeren,
ook in het licht van de vereiste Verplicht Betrokken Partijen.
Daartoe beschrijft de Kandidaat de beoogde organisatie, alsook de wijze van werken en
samenhang tussen de Kandidaat en/of leden van het Samenwerkingsverband en/of Aangeduide
Onderaannemers, met bijzondere aandacht voor de wijze waarop en door wie de
managementtaken, die eigen zijn aan een DBFM-structuur, zullen worden uitgevoerd.
Uit deze opgave moet de ervaring inzake alle componenten van de Opdracht, met name
ontwerp, bouw, onderhoud en diverse financieringsstructuren, in het licht van het management
en de organisatie van de Opdracht, blijken.
Daarbij wordt eveneens een lijst opgemaakt met opgave van de naam, de beroepskwalificatie en
beroepservaring van de leden van het management team (waarbij de Verplicht Betrokken
Partijen duidelijk worden aangeduid) en de aanduiding van de projectleider die gedurende de
gehele uitvoering van de Opdracht als aanspreekpunt voor de Aanbestedende Overheid zal
fungeren. De Aanbestedende Overheid wenst enkel de gevraagde gegevens te ontvangen van
personen die effectief met de uitvoering van de Opdracht belast zullen worden. Voor de
architecten wordt tevens een attest van de Orde van Architecten ter bewijs van de machtiging om
het beroep van architect uit te oefenen, bij de Aanvraag tot Deelneming gevoegd.
Gezien de Opdracht een Projectcluster betreft, dient de Kandidaat (of in geval van een
samenwerkingsverband, tenminste één van de leden van het Samenwerkingsverband) aan te
tonen te beschikken over de noodzakelijke capaciteit, middelen en kennis om verschillende
Scholenbouwprojecten tegelijkertijd te behandelen. Daartoe dient de Kandidaat aan te tonen dat
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hij in de periode tussen 1 januari 2013 en de indiening van de Aanvraag tot Deelneming
minstens drie (3) DBFM projecten of gelijkaardige geïntegreerde projecten tegelijkertijd heeft
uitgevoerd en de definitieve oplevering / beschikbaarheidsdatum voor al die projecten in de
periode tussen 1 januari 2013 en de indiening van de Aanvraag tot Deelneming heeft
plaatsgevonden. Daarbij dient eveneens te worden uiteengezet welke specifieke werkwijzen zijn
gehanteerd teneinde om te gaan met complexe en procesgerichte planningsprocessen die
hieraan eigen zijn.
Het is toegestaan om de referenties die worden gehanteerd in het kader van punt 3.11.1 inzake
de referentieprojecten opnieuw te hanteren in het kader van dit selectiecriterium.
De Kandidaat zal ten behoeve van de beoordeling van dit sub-selectiecriterium een nota
toevoegen aan de Aanvraag tot Deelneming die maximaal 10 bladzijden (enkelzijdig) omvat (met
dien verstande dat de integrale inhoud ter beoordeling van dit sub-selectiecriterium met inbegrip
van beknopte cv’s, referenties, etc. vervat dient te zitten in de nota en de Aanbestedende
Overheid voor het overige geen bijlagen bij de nota in aanmerking zal nemen, met uitzondering
van de bijlagen houdende de attesten van de Orde van Architecten).
Puntenweging voor dit sub-selectiecriterium “kwaliteit en organisatie management team” in geval
van doorselectie: 15 punten
3.12

Uniform Europees Aanbestedingsdocument
Op het ogenblik van de indiening van de Aanvraag tot Deelneming leggen de Kandidaten (en in
voorkomend geval Aangeduide Onderaannemers en derde entiteiten) het door hen ingevuld
Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor overeenkomstig de instructies zoals vermeld bij
Bijlage 4, dat bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de Aanbestedende
Overheid als voorlopig bewijs zal worden aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties
of derden afgegeven documenten of certificaten.
De Aanbestedende Overheid (weze het AGION dan wel de Clusterverantwoordelijke) kan
Kandidaten tijdens de Plaatsingsprocedure te allen tijde verzoeken de vereiste ondersteunende
documenten geheel of gedeeltelijk in te dienen wanneer dit noodzakelijk is voor het goed verloop
van de Plaatsingsprocedure.

3.13

Controle door de Aanbestedende Overheid
De ingediende verklaringen en gegevens kunnen door de Aanbestedende Overheid (met
inbegrip van diens aangestelden alsook externe juridische, technische of financiële deskundigen)
met alle mogelijke middelen worden geverifieerd. Door deelname aan de Plaatsingsprocedure en
het overmaken van een dossier verklaren de Kandidaten zich akkoord met de bevoegdheid van
de Aanbestedende Overheid om de ingediende verklaringen en gegevens op hun juistheid te
controleren.
De Aanbestedende Overheid kan de opgegeven referenties, onder meer, controleren door
plaatsbezoeken, door van de Kandidaten te eisen dat door de Aanbestedende Overheid van de
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opgegeven referentieprojecten af te geven verklaringen rechtstreeks aan de Aanbestedende
Overheid worden toegezonden of door revisorenverklaringen.
3.14

Uitsluiting van deelname
Nadat de ingediende documenten onderzocht zijn op juistheid en volledigheid (i.e. onderzoek
naar de formele regelmatigheid) wordt nagegaan of de Kandidaten zich in één of meerdere van
de uitsluitingsgronden bevinden. Het behoort tot de bevoegdheid van de Aanbestedende
Overheid om te oordelen of het voorhanden zijn van een uitsluitingsgrond al dan niet leidt tot de
uitsluiting van een Kandidaat van deelname.

3.15

Beoordeling van het voldoen aan de Selectievoorwaarden en doorselectie
Nadat zij alle formeel regelmatige Kandidaten heeft beoordeeld in het licht van de uitsluitings- en
geschiktheidscriteria, zal de Aanbestedende Overheid een beslissing nemen met betrekking tot
deze Kandidaten die aan de (minimale) Selectievoorwaarden voldoen. De Kandidaten die niet
aan alle Selectievoorwaarden voldoen, zullen in alle geval niet worden geselecteerd voor de
Gunningsfase.
De Aanbestedende Overheid behoudt zich het recht voor om niet alle Kandidaten die voldoen
aan de Selectievoorwaarden door te laten naar de Gunningsfase, maar enkel de best
gerangschikte Kandidaten op basis van een verdere selectie. De doorselectie wordt in dat geval
gedaan door rekening te houden met de relevantie en kwaliteit (in het licht van het voorwerp van
de Opdracht) van de aangebrachte dossiers inzake technische bekwaamheid, waarbij de
dossiers zullen worden gescoord op basis van de puntenweging zoals vermeld in artikel 3.11. In
principe zullen maximaal vijf (5) Kandidaten worden geselecteerd (voor zover er voldoende
geschikte Kandidaten zijn).
Indien de Aanbestedende Overheid van oordeel is dat betekenisvolle verschillen bestaan tussen
de vijf (5) Kandidaten die het best aan de selectiecriteria inzake technische bekwaamheid
voldoen, kan de Aanbestedende Overheid het aantal Kandidaten alsnog verder beperken tot
minimum drie (3) Geselecteerden.
De Kandidaten die (niet) geselecteerd worden, zullen hiervan schriftelijk bericht ontvangen.
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Bijlage 1. Definities
De termen die in de Selectieleidraad met hoofdletters worden geschreven, worden in deze bijlage
gedefinieerd. Definities kunnen in het enkelvoud en in het meervoud worden gebruikt.
Aanbestedende Overheid

AGION treedt op als aanbestedende overheid tijdens de
Selectiefase. De overige specificaties worden nader toegelicht in
punt 2.6 van deze Selectieleidraad.

Aangeduide Onderaannemer

Een rechtspersoon of een natuurlijke persoon die door de
Kandidaat als onderaannemer met naam in de Aanvraag tot
Deelneming wordt aangeduid en die ook zal worden vermeld in
de desgevallende latere Offerte(s) en vervolgens na Contract
Close als onderaannemer van de Opdrachtnemer zal optreden.
De Aangeduide Onderaannemer verbindt zich exclusief aan de
Kandidaat, behoudens indien de Aangeduide Onderaannemer
een externe financier betreft.

Aanvraag tot Deelneming

De aanvraag tot deelneming die een Kandidaat indient in
antwoord op het Aankondigingsbericht en de Selectieleidraad.

Aankondigingsbericht

De oproep tot Aanvraag tot Deelneming gepubliceerd in het
Supplement van het Officieel Publicatieblad van de Europese
Unie en het Bulletin der Aanbestedingen.

AGION

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs.

Algemene Verduidelijking

De door de Aanbestedende Overheid aan alle desbetreffende
Kandidaten overeenkomstig punt 2.21.2(b) te bezorgen
algemene verduidelijkingen bij of geldende aanpassingen aan
de Selectieleidraad.

BAFO

De beste en finale offerte van de Voorkeursbieder, zoals verder
zal worden toegelicht in de Gunningsleidraad.

Beschikbaarheidsvergoeding

Bedrag (inclusief BTW) dat op kwartaalbasis effectief betaald
wordt aan de Opdrachtnemer (en derhalve prestatie- en
beschikbaarheidsafhankelijk is) vanaf beschikbaarheid van het
Scholenbouwproject, zoals verder bepaald in artikel 2.7.

Bestek

De documenten en bepalingen die op de Gunningsfase van
toepassing zijn, zoals de Gunningsleidraad, de ontwerp DBFMOvereenkomsten en de Ouputspecificaties, de Projectdefinitie
en alle andere documenten die de Aanbestedende Overheid in
voorkomend geval in het kader van de Gunningsfase aan de
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Inschrijvers verstrekt.
Bijlage

Elke bijlage aan deze Selectieleidraad die er allen integraal deel
van uitmaken.

Bijzondere Verduidelijking

De door de Aanbestedende Overheid overeenkomstig punt
2.21.2(c) aan de desbetreffende Kandidaat te bezorgen
vertrouwelijke verduidelijkingen.

[Buiten-Configuratie elementen]

[De elementen die onder die benaming worden aangeduid en
die (desgevallend) deel zullen uitmaken van de DBFMOvereenkomst dan wel van een afzonderlijke (DB)overeenkomst. Het betreft elementen die ontworpen, gebouwd
en ge(pre)financierd moeten worden door de Opdrachtnemer,
maar niet onderhouden. Een Buiten-Configuratie element vormt
een duidelijk afgebakend, op zichzelf staand, functionerend
geheel. De vergoeding voor de Buiten-Configuratie elementen
zal niet worden betoelaagd.]

Configuratie

De elementen die onder die benaming worden aangeduid in de
Outputspecificaties en die deel zullen uitmaken van de DBFMOvereenkomst.
Deze
elementen
moeten
door
de
Opdrachtnemer zowel ontworpen, gebouwd en gefinancierd
worden als onderhouden (tenzij dit anders wordt bepaald in de
DBFM-overeenkomst of onderhoud niet van toepassing is).

Clusterovereenkomst

De overeenkomst houdende een mandaat tussen de Inrichtende
Machten en de Clusterverantwoordelijke met het oog op de
totstandkoming van een occasionele gezamenlijke opdracht,
alsook tussen de Clusterverantwoordelijke en AGION voor de
Selectiefase.

Clusterverantwoordelijke

De Inrichtende Macht die in het kader van een Projectcluster
wordt aangeduid om namens de overige Inrichtende Machten, in
het kader van een occasionele gezamenlijke opdracht in de zin
van artikel 2, 36° en artikel 48 van de Overheidsopdrachtenwet,
op te treden.

Contract Close

De sluiting van de DBFM-Overeenkomst door ondertekening
ervan door de Inrichtende Macht als Opdrachtgever en de
Opdrachtnemer.
Contract
Close
zal
voor
alle
Scholenbouwprojecten die deel uitmaken van de Projectcluster
plaatsvinden op hetzelfde ogenblik na de gunning van de
Opdracht.

DBFM-Overeenkomst

De overeenkomst die het rechtskader zal vormen voor de
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uitvoering van het individueel Scholenbouwproject dat deel
uitmaakt van de Opdracht, waarvan een ontwerp in de
Gunningsfase zal worden bezorgd aan de Geselecteerden en
die door de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer op Contract
Close wordt ondertekend voor het ontwerp, de bouw, de
financiering en het onderhoud van de Configuratie alsook
(desgevallend) voor het ontwerp, de bouw en de financiering van
de Buiten-Configuratie elementen.
Financial Close

De datum waarop de opschortende voorwaarden die zijn
opgenomen in de financieringsovereenkomsten voor de
financiering van de DBFM-Overeenkomst en/of in de DBFMOvereenkomst zijn vervuld of vervallen en waarop de (variabele
of vaste) basisrente voor het Pilootproject wordt vastgelegd.
Financial Close zal voor het Pilootproject op dezelfde dag
plaatsvinden als Contract Close en voor de overige
Scholenbouwprojecten (wellicht) op een latere datum dan
Contract Close.

Forfaitaire Bouwkost

De totale bruto-gebouwoppervlakte van het Scholenbouwproject
zoals opgenomen in de Projectdefinitie x de financiële norm
nieuwbouw gebouwen uit het Normenbesluit van 5 oktober 2007
die van toepassing is op de maand van de indiening van de
(eerste) Offertes x 1.4.

Geselecteerden

De Kandidaten die (het best) aan de Selectievoorwaarden
voldoen en tot de Gunningsfase zijn toegelaten.

Gunningsbeslissing

De beslissing tot gunning van de Opdracht aan de Inschrijver.
De Gunningsbeslissing zal slechts na het verkrijgen van een
definitieve en uitvoerbare Projectvergunning voor het
Pilootproject worden genomen.

Gunningsfase

De fase van de Plaatsingsprocedure die volgt op de
Selectiefase, die (mogelijk) leidt tot het nemen van een
Gunningsbeslissing.

Gunningsleidraad

De leidraad die bij de start van de Gunningsfase aan de
Geselecteerden zal worden overgemaakt.

Inrichtende Macht

De inrichtende machten X, Y en Z als verstrekkers van onderwijs
in de respectieve Scholenbouwprojecten. De respectieve
inrichtende macht zal per Scholenbouwproject in hoedanigheid
van Opdrachtgever een DBFM-Overeenkomst sluiten met de
Opdrachtnemer.
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Inschrijver

De geselecteerde Kandidaat die in het kader van de
Gunningsfase een offerte indient, zolang hij deelneemt aan de
Plaatsingsprocedure.

Kandidaat

Een (rechts)persoon of een combinatie van meerdere
(rechts)personen die een Aanvraag tot Deelneming indient
onder deze Plaatsingsprocedure.

[Lasthebber]

[De entiteit die in naam en voor rekening van de
Clusterverantwoordelijke de Plaatsingsprocedure zal voeren en
derhalve in hoedanigheid van lasthebber zal optreden als
Aanbestedende Overheid.]

Normenbesluit van 5 oktober 2007

Besluit van de Vlaamse regering van 5 oktober 2007
houdende vaststelling van de regels die de behoefte aan
nieuwbouw of uitbreiding bepalen en van de fysische en
financiële normen voor de schoolgebouwen, internaten en
centra voor leerlingenbegeleiding.

Offerte

De offerte die de Inschrijver zal indienen naar aanleiding van en
op basis van de Gunningsleidraad.

Opdracht

De verplichtingen van de Opdrachtnemer met betrekking tot het
ontwerpen, het bouwen, het financieren en het onderhouden van
de respectieve Scholenbouwprojecten zoals deze worden
bepaald in de respectieve DBFM-Overeenkomsten tussen de
respectieve Opdrachtgever(s) en de Opdrachtnemer, alsook
(desgevallend) van de Buiten-Configuratie elementen].

Opdrachtdocumenten

De documenten en bepalingen die op de Plaatsingsprocedure
van toepassing zijn, zoals de Selectieleidraad, de
Gunningsleidraad, de ontwerp DBFM-Overeenkomsten, de
Outputspecificaties, de Projectdefinities per Scholenbouwproject
en alle andere documenten die de Aanbestedende Overheid
(weze het AGION dan wel de Clusterverantwoordelijke) in het
kader van de Plaatsingsprocedure aan de Kandidaten verstrekt.

Opdrachtnemer

De Inschrijver aan wie de Opdracht gegund wordt, die een SPVDBFM opricht en die met de respectieve Opdrachtgevers de
respectieve DBFM-Overeenkomsten [en desgevallend overige
[DB-]overeenkomsten] sluit.

Opdrachtgever

De
Inrichtende
Macht
die
voor
het
Scholenbouwproject
de
DBFM-Overeenkomst
Opdrachtnemer sluit.
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Outputspecificaties

Het
opgestelde
behoeftenprogramma
per
individueel
Scholenbouwproject, gesteld in termen van technische
randvoorwaarden en/of minimale output waaraan de
Configuratie moet beantwoorden, dat zal worden gevoegd als
bijlage bij de ontwerp DBFM-Overeenkomsten.

Pilootproject

Eén van de Scholenbouwprojecten binnen de Projectcluster
waarvoor de Voorkeursbieder in het kader van de Gunningsfase
een Projectvergunning dient voor te bereiden en definitief te
verkrijgen waarna tot contractsluiting (Contract Close en
Financial Close op dezelfde dag) van de DBFM-Overeenkomst
voor dat Scholenbouwproject zal worden overgegaan.

Plaatsingsprocedure

Voor deze Opdracht wordt als Plaatsingsprocedure de
mededingingsprocedure met onderhandeling gebruikt. De
Plaatsingsprocedure bestaat uit een Selectiefase en een
Gunningsfase.

Projectcluster

Meerdere Scholenbouwprojecten van meerdere Inrichtende
Machten die worden samengevoegd en samen in de markt als
Opdracht worden geplaatst.

Projectdefinitie

De uitgebreide beschrijving van uitgangspunten, doelstellingen,
ambities en desiderata inzake ontwerp en uitvoering van de
Inrichtende Macht waaruit hetgeen de Inrichtende Macht wenst
na te streven met het Scholenbouwproject blijkt en op basis
waarvan de Outputspecificaties worden bepaald. In geval van
tegenstrijdigheid tussen de Outputspecificaties en de
Projectdefinitie, hebben de Outputspecificaties voorrang, tenzij
anders aangegeven.

Projectvergunning

Omgevingsvergunning(en) die noodzakelijk is (zijn) voor het
Scholenbouwproject [en desgevallend de Buiten-Configuratie
elementen].

Samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband van verschillende natuurlijke of
rechtspersonen dat zich verenigt (al dan niet in de vorm van een
tijdelijke handelsvennootschap) om samen een Aanvraag tot
Deelneming in te dienen en vervolgens, na selectie,
desgevallend aan de Plaatsingsprocedure deel te nemen en
waarbij elk lid zich hoofdelijk en solidair tot de uitvoering van de
te
sluiten
DBFM-Overeenkomsten
verbindt.
Het
Samenwerkingsverband zal uiterlijk na gunning, m.o.o. de
uitvoering van de Opdracht, optreden als Opdrachtnemer.
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Scholenbouwproject

Het geheel van de schoolinfrastructuur bestaande uit (i) de
onroerende
goederen
die
bestemd
zijn
voor
de
onderwijsinstelling,
internaten
en
centra
voor
leerlingenbegeleiding en (ii) de eerste uitrusting die is
aangebracht in een nieuw of aangepast gebouw, die
onontbeerlijk is voor het gebruik van de infrastructuur en die
onroerend is door de aard of bestemming ervan, zoals
beschreven in de Projectdefinitie als deel B bij het Bestek en de
Outputspecificaties als bijlage bij de DBFM-Overeenkomsten.
De geografische beschrijving van de desbetreffende
Scholenbouwprojecten per Inrichtende Macht en de eerste
richtinggevende indicatie van de Scholenbouwprojecten die deel
uitmaken van deze Opdracht zijn opgenomen in Bijlage 3 bij
deze Selectieleidraad.

Selectiefase

De fase beschreven in deze Selectieleidraad.

Selectieleidraad

Deze leidraad, inbegrepen de bijlagen.

Selectievoorwaarden

De in de Selectieleidraad genoemde eisen waaraan Kandidaten
zullen worden getoetst gedurende de Selectiefase en waaraan
de Inschrijvers gedurende de gehele Plaatsingsprocedure
blijvend dienen te voldoen.

SPV-DBFM

De speciale projectvennootschap die door de Opdrachtnemer
wordt opgericht en die als Opdrachtnemer een DBFMOvereenkomst sluit met de Opdrachtgever [en (desgevallend) de
[DB-]overeenkomst met betrekking tot de Buiten-Configuratie
elementen].

Terechtwijzend Bericht (TWB)

Een bericht aan de Kandidaten betreffende een aanpassing,
aanvulling en/of wijziging van de Opdrachtdocumenten, met
inbegrip van de Gunningsleidraad en het ontwerp van DBFMOvereenkomsten.

Verplicht Betrokken Partijen

De partijen opgesomd in artikel 3.11 welke verplicht in
hoedanigheid
van
Kandidaat,
lid
van
het
Samenwerkingsverband en/of Aangeduide Onderaannemer de
Aanvraag tot Deelneming moeten indienen.

Verzoek om Toelichting

Een verzoek tot verduidelijking van het Aankondigingsbericht of
de Selectieleidraad dat wordt ingediend conform de
voorschriften van deze Selectieleidraad

Voorkeursbieder

De Inschrijver die door de
(Clusterverantwoordelijke) wordt
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contractbesprekingen en de opmaak van een BAFO.
Voorkeursbieder zal in de fase na aanduiding
voorkeursbieder en voorafgaand aan de gunning van
Opdracht instaan voor het verkrijgen van een definitieve
uitvoerbare Projectvergunning voor het Pilootproject.
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Bijlage 2. Model Aanvraag tot Deelneming

SELECTIELEIDRAAD VOOR [*]
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Deelnemingsformulier
Verplicht te gebruiken voor de indiening van een Aanvraag tot Deelneming

Naam Kandidaat: ________________________________________________________________

INHOUDSTAFEL:
1.

IDENTITEIT VAN DE KANDIDAAT
-

2.

7.

p.

Kopie getuigschrift van "Erkenning aannemer"
INZAKE

DE

FINANCIËLE

EN

ECONOMISCHE

p.

Bijlage 7 invulblad
Jaarrekeningen
Bankverklaring
Structuur van het Samenwerkingsverband

BEWIJSSTUKKEN INZAKE DE TECHNISCHE BEKWAAMHEID
-

p.

UEA formulieren voor de Kandidaat, leden van het
Samenwerkingsverband, Aangeduide Onderaannemers en derde
entiteiten

BEWIJSSTUKKEN
DRAAGKRACHT
-

p.

Bijlage met betrekking tot handtekeningsbevoegdheid

BEWIJSSTUKKEN INZAKE HET TOELAATBAARHEIDSCRITERIUM
-

6.

Bijlage met betrekking tot handtekeningsbevoegdheid

BEWIJSSTUKKEN INZAKE DE BETROUWBAARHEIDSCRITERIA
-

5.

p.

DERDE ENTITEITEN OP WIE DE KANDIDAAT EEN BEROEP DOET OM
ZIJN FINANCIËLE EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT OF ZIJN
TECHNISCHE BEKWAAMHEID AAN TE TONEN
-

4.

Bijlage met betrekking tot handtekeningsbevoegdheid

AANGEDUIDE ONDERAANNEMERS
-

3.

p.

p.

Referentieprojecten:
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-

8.

➢ ontwerp scholenbouw
➢ bouw scholenbouw
➢ DBFM-projecten/ geïntegreerde projectstructurering
➢ onderhoud
➢ energie-efficiënte maatregelen
Kwaliteit en organisatie management team:
➢ nota (met inbegrip van beknopte cv's, toelichting referenties,
etc.)
➢ Attest(en) van de Orde van Architecten

BIJLAGE
-

p.

…

 Gelieve de inhoudstafel aan te vullen met de correcte paginanummering.
 Belangrijke opmerking: Het deelnemingsformulier moet worden ondertekend door de gewettigde
vertegenwoordiger(s) van de Kandidaat, of wanneer de Kandidaat een Samenwerkingsverband is, van
alle leden van dat Samenwerkingsverband.

 Bijkomende toelichting (vb. waar de voorziene ruimte niet groot genoeg is) evenals bijkomende
documenten ter bewijs of ter illustratie worden als een genummerde bijlage bij dit
deelnemingsformulier ingediend. Voor elke relevante rubriek dienen de relevante bijlagen te worden
vermeld. De bijlagen worden ook apart in de inventaris van de bijlagen vermeld.
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1. IDENTITEIT VAN DE KANDIDAAT

1.1 Gegevens van de Kandidaat
NAAM KANDIDAAT:
Rechtsvorm:
Nationaliteit:
Woonplaats of maatschappelijke
zetel:
Ondernemingsnummer (indien
toepasselijk):

 Hieronder aankruisen wat past (1.1.a. of 1.1.b).
□ 1.1.a. De Kandidaat vormt geen Samenwerkingsverband:
De Kandidaat wordt vertegenwoordigd door de ondergetekende(n):
Naam vertegenwoordiger:
Indien rechtspersoon, vast
vertegenwoordigd door:
Functie:
Geboortedatum en plaats:
Bevoegd op grond van:
(relevante bepalingen uit de
geconsolideerde statuten,
benoemingsbesluit en/of
volmacht, met aanduiding van
nummer van bijlage bij het
deelnemingsformulier waarin
deze instrumenten zijn
opgenomen)

 Gegevens op te nemen voor elke vertegenwoordiger van de Kandidaat.
 De relevante instrumenten ter bewijs van de ondertekeningsbevoegdheid (geconsolideerde
statuten, benoemingsbesluiten en/of volmacht) waarin telkens uitdrukkelijk wordt aangeduid op basis
waarvan de ondertekeningsbevoegdheid geldt, als bijlage voegen.
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□ 1.1.b. De Kandidaat vormt wel een Samenwerkingsverband:
Beschrijving van het Samenwerkingsverband
Opsomming van de leden van het Samenwerkingsverband met hun (voorlopige) rechtsvorm en hun
respectieve taken binnen het Samenwerkingsverband:

Gegevens van de individuele leden van het Samenwerkingsverband:
Lid 1
Naam van het lid:
Rechtsvorm:
Nationaliteit:
Maatschappelijke zetel:
Lid 1 wordt hier vertegenwoordigd door:
Naam van de
vertegenwoordiger:
Indien rechtspersoon, vast
vertegenwoordigd door:
Functie:
Geboortedatum en plaats:
Bevoegd op grond van:
(relevante bepalingen uit de
geconsolideerde statuten,
benoemingsbesluit en/of
volmacht, met aanduiding
van nummer van bijlage bij
het deelnemingsformulier
waarin deze instrumenten
zijn opgenomen)

 Gegevens op te nemen voor elke vertegenwoordiger van het lid van het Samenwerkingsverband.
 De relevante instrumenten ter bewijs van de ondertekeningsbevoegdheid (geconsolideerde
statuten, benoemingsbesluiten en/of volmacht) waarin telkens uitdrukkelijk wordt aangeduid op basis
waarvan de ondertekeningsbevoegdheid geldt, als bijlage voegen.
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Lid 2
Naam van het lid:
Rechtsvorm:
Nationaliteit:
Maatschappelijke zetel:
Lid 2 wordt hier vertegenwoordigd door:
Naam van de
vertegenwoordiger:
Indien rechtspersoon, vast
vertegenwoordigd door:
Functie:
Geboortedatum en plaats:
Bevoegd op grond van:
(relevante bepalingen uit de
geconsolideerde statuten,
benoemingsbesluit en/of
volmacht, met aanduiding
van nummer van bijlage bij
het deelnemingsformulier
waarin deze instrumenten
zijn opgenomen)

 Gegevens op te nemen voor elke vertegenwoordiger van het lid van het Samenwerkingsverband.
 De relevante instrumenten ter bewijs van de ondertekeningsbevoegdheid (geconsolideerde
statuten, benoemingsbesluiten en/of volmacht) waarin telkens uitdrukkelijk wordt aangeduid op basis
waarvan de ondertekeningsbevoegdheid geldt, als bijlage voegen.

 Gegevens te herhalen voor elk lid van het Samenwerkingsverband.

1.2. Gegevens van de persoon die de Kandidaat in de verdere Plaatsingsprocedure en de
uitvoering van de Opdracht ten aanzien van de Aanbestedende Overheid respectievelijk
Opdrachtgever kan vertegenwoordigen en verbinden:
Deze persoon is ook de contactpersoon voor de Aanbestedende Overheid.
Naam vertegenwoordiger van
de Kandidaat:
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Functie:
Geboortedatum en plaats:
E-mail:
Adres:
Telefoon:

De ondergetekenden, aangeduid in deel 1.1 van dit deelnemingsformulier, verklaren in hun
hoedanigheid van vertegenwoordigers van de Kandidaat uitdrukkelijk aan de Aanbestedende
Overheid dat de informatie gevoegd bij deze Aanvraag tot Deelneming waar en authentiek is.
Zij verklaren ten behoeve van de Kandidaat geen overeenkomsten te zijn aangegaan die in strijd zijn
met het mededingingsrecht, de wetgeving inzake erkenning van aannemers, de wetgeving inzake
architecten en de reglementering overheidsopdrachten. In het bijzonder verklaren zij dat zij zich niet
bevinden in een toestand zoals bedoeld in artikel 52 van de Overheidsopdrachtenwet. In voorkomend
geval legt de Kandidaat de nodige verklaringen voor.
Aldus getekend te [plaats], [datum]
Naam

Naam

Functie

Functie

Handtekening

Handtekening

Naam

Naam

Functie

Functie

Handtekening

Handtekening
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2. AANGEDUIDE ONDERAANNEMERS
Gegevens van de Aangeduide Onderaannemer:
Naam van de Aangeduide
Onderaannemer:
Taak:
Rechtsvorm:
Nationaliteit:
Woonplaats of
maatschappelijke zetel:
Contactpersoon en e-mail:

De Aangeduide Onderaannemer wordt hier vertegenwoordigd door:
Naam van de
vertegenwoordiger:
Indien rechtspersoon, vast
vertegenwoordigd door:
Functie:
Geboortedatum en plaats:
Bevoegd op grond van:
(relevante bepalingen uit de
geconsolideerde statuten,
benoemingsbesluit en/of
volmacht, met aanduiding
van nummer van bijlage bij
het deelnemingsformulier
waarin deze instrumenten
zijn opgenomen)

 Gegevens op te nemen voor elke vertegenwoordiger van de Aangeduide Onderaannemer.
 De relevante instrumenten ter bewijs van de ondertekeningsbevoegdheid (geconsolideerde
statuten, benoemingsbesluiten en/of volmacht) waarin telkens uitdrukkelijk wordt aangeduid op basis
waarvan de ondertekeningsbevoegdheid geldt, als bijlage voegen.

 Gegevens te herhalen voor elke Aangeduide Onderaannemer.
 Elke Aangeduide Onderaannemer zal dienen te voldoen aan de voorwaarden.
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De ondergetekenden, aangeduid in dit onderdeel van het deelnemingsformulier, verklaren in hun
hoedanigheid van vertegenwoordigers van de Aangeduide Onderaannemer uitdrukkelijk aan de
Aanbestedende Overheid dat de informatie gevoegd bij deze Aanvraag tot Deelneming waar en
authentiek is en dat zij zich verbinden de Kandidaat de middelen die voor de uitvoering van de
Opdracht noodzakelijk zijn ter beschikking te stellen.
Zij verklaren ten behoeve van deze Kandidaat geen overeenkomsten te zijn aangegaan die in strijd
zijn met het mededingingsrecht, de wetgeving inzake erkenning van aannemers, de wetgeving inzake
architecten en de reglementering overheidsopdrachten. In het bijzonder verklaren zij dat zij zich niet
bevinden in een toestand zoals bedoeld in artikel 52 van de Overheidsopdrachtenwet. In voorkomend
geval legt de Aangeduide Onderaannemer de nodige verklaringen voor.

Aldus getekend te [plaats], [datum]
Naam

Naam

Functie

Functie

Handtekening

Handtekening

Naam

Naam

Functie

Functie

Handtekening

Handtekening
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3. DERDE ENTITEITEN OP WIE DE KANDIDAAT EEN BEROEP DOET OM ZIJN FINANCIËLE EN
ECONOMISCHE DRAAGKRACHT OF ZIJN TECHNISCHE BEKWAAMHEID AAN TE TONEN

 Invulling van dit onderdeel is facultatief, afhankelijk of de Kandidaat een beroep doet op derde
entiteiten om zijn financiële en economische draagkracht of zijn technische bekwaamheid aan te
tonen.

Gegevens van de derde entiteit:
Naam van de derde entiteit:
Verhouding met de Kandidaat:
Rechtsvorm:
Nationaliteit:
Woonplaats of
maatschappelijke zetel:
Contactpersoon en e-mail:

De derde entiteit wordt hier vertegenwoordigd door:
Naam van de
vertegenwoordiger:
Indien rechtspersoon, vast
vertegenwoordigd door:
Functie:
Geboortedatum en plaats:
Bevoegd op grond van:
(relevante bepalingen uit de
geconsolideerde statuten,
benoemingsbesluit en/of
volmacht, met aanduiding
van nummer van bijlage bij
het deelnemingsformulier
waarin deze instrumenten
zijn opgenomen)

 Gegevens op te nemen voor elke vertegenwoordiger van de derde entiteit.
 De relevante instrumenten ter bewijs van de ondertekeningsbevoegdheid (geconsolideerde
statuten, benoemingsbesluiten en/of volmacht) waarin telkens uitdrukkelijk wordt aangeduid op basis
waarvan de ondertekeningsbevoegdheid geldt, als bijlage voegen.
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 Gegevens te herhalen voor elke derde entiteit op wie de Kandidaat een beroep doet.

De ondergetekenden, aangeduid in dit onderdeel van het deelnemingsformulier, verklaren uitdrukkelijk
aan de Aanbestedende Overheid
(i) dat de informatie gevoegd bij deze Aanvraag tot Deelneming waar en authentiek is en dat zij in het
kader van de Opdracht aan Kandidaat _____________ de middelen die voor de uitvoering van de
Opdracht noodzakelijk zijn, ter beschikking stellen; en
(ii) dat zij samen met Kandidaat _______________ hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de uitvoering van
de Opdracht.8

Aldus getekend te [plaats], [datum]
Naam

Naam

Functie

Functie

Handtekening

Handtekening

Naam

Naam

Functie

Functie

Handtekening

Handtekening

8

Deze tweede verklaring geldt overeenkomstig de toepasselijke gevallen daartoe voorzien in artikel 78 Wet
Overheidsopdrachten. De tweede verklaring kan worden geschrapt indien de derde entiteit een externe financier
betreft.

AGION

61/77
Dossiernummer **

[datum]

Selectieleidraad: DBFM project [naam Projectcluster]
4. BEWIJSSTUKKEN INZAKE DE BETROUWBAARHEIDSCRITERIA

 In te vullen en aan te tonen middels het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (Bijlage 4)
 Deze bewijzen dienen neergelegd te worden met betrekking tot de Kandidaat, dan wel met
betrekking tot elk lid het Samenwerkingsverband, voor zover de Kandidaat een
samenwerkingsverband is, tot een Aangeduide Onderaannemer alsook tot een derde entiteit op wiens
bekwaamheden een beroep wordt gedaan

 eventuele bewijsstukken dienen te worden voorgelegd in een bewerkbaar formaat, zonder
beveiliging en/of wachtwoord
5. BEWIJSSTUKKEN INZAKE HET TOELAATBAARHEIDSCRITERIUM

 In te vullen en aan te tonen middels het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (Bijlage 4)
 Deze bewijzen dienen neergelegd te worden met betrekking tot de Kandidaat, dan wel een lid van
het Samenwerkingsverband, dan wel een Aangeduide Onderaannemer

 eventuele bewijsstukken dienen te worden voorgelegd in een bewerkbaar formaat, zonder
beveiliging en/of wachtwoord

6. BEWIJSSTUKKEN INZAKE DE FINANCIËLE EN ECONOMISCHE DRAAGKRACHT

 In te vullen en aan te tonen middels het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (Bijlage 4),
alsook template zoals gevoegd in Bijlage 7

 eventuele bewijsstukken dienen te worden voorgelegd in een bewerkbaar formaat, zonder
beveiliging en/of wachtwoord

7. BEWIJSSTUKKEN INZAKE DE TECHNISCHE BEKWAAMHEID

 In te vullen en aan te tonen middels het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (Bijlage 4),
alsook templates voor de referentieprojecten zoals gevoegd in Bijlage 5

 eventuele bewijsstukken dienen te worden voorgelegd in een bewerkbaar formaat, zonder
beveiliging en/of wachtwoord

*
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[datum]

Selectieleidraad: DBFM project [naam Projectcluster]
Bijlage 3. Beschrijving Scholenbouwprojecten die deel uitmaken van de Projectcluster
1. Scholenbouwproject 1 “xx”
[
2. Scholenbouwproject 2 “xx”
Etc.
De projectfiches met een beschrijving van de Scholenbouwprojecten worden in een afzonderlijke
bijlage toegevoegd die integraal deel uitmaakt van de Selectieleidraad.
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Bijlage 4. Uniform Europees Aanbestedingsformulier
Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) wordt afzonderlijk aan deze Selectieleidraad
toegevoegd als xml-bestand. Dit xml-bestand dient u te importeren en in te vullen
via https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/welcome (kies: ‘ik ben een ondernemer’).
Na het invullen ervan, exporteert u uw ingevulde formulier als xml-bestand én PDF (kies: ‘Downloaden
in’ & ‘beide formaten’) en voegt deze toe aan uw Aanvraag tot Deelneming.
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Bijlage 5. Modelformulier te gebruiken per referentieproject
REFERENTIEPROJECT ONTWERP KANDIDAAT 9
Verifica
tie10
Volgnummer:
Naam referentieproject:
Totale bouwkost (EUR) (excl. BTW):
Totale investeringsbedrag van het
referentieproject (EUR) (excl. BTW):
Opdrachtgever en contactpersoon:
Uitvoeringsperiode, met inbegrip van
datum voorlopige oplevering na 1
januari 2013:
Plaats van uitvoering:
Type contractsvorm (bv. klassieke
aannemingsopdracht / DBFM / DBM /
etc.)
Uitvoerder11:
Aandeel van het referentieproject
uitgevoerd door de Kandidaat:
Aan welke vereisten wordt door dit
referentieproject voldaan?

Referentieproject heeft betrekking op:
-

-

nieuwbouwproject
minimale totale bouwkost van vijf
miljoen euro (5.000.000 EUR) (excl.
BTW)
minstens één (1) scholenbouwproject
en voor het overige vergelijkbare
publieke
vastgoedgerelateerde
projecten12

Precieze beschrijving referentieproject
(maximaal 500 woorden):
Relevantie van het referentieproject:
Attest goede uitvoering:

9

Voor ieder referentieproject dat wordt opgegeven, dient dit formulier te worden gekopieerd.
Kandidaat kan deze kolom hanteren teneinde na te gaan of aan alle vereisten is voldaan.
11 Dit moet zijn de Kandidaat, of een Aangeduide Onderaannemer of derde entiteit die geen lid is van het
Samenwerkingsverband en waarop de Kandidaat een beroep doet en die hiertoe de Bijlage 2 heeft ingevuld.
12 Schrappen wat niet past.
10
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REFERENTIEPROJECT ONTWERP PER BIJKOMEND VOORGESTELDE ONTWERPER C.Q.
ARCHITECT 13
Verifica
tie14
Volgnummer:
Naam referentieproject:
Totale bouwkost (EUR) (excl. BTW):
Totale investeringsbedrag van het
referentieproject (EUR) (excl. BTW):
Opdrachtgever en contactpersoon:
Uitvoeringsperiode, met inbegrip van
datum voorlopige oplevering na 1
januari 2013:
Plaats van uitvoering:
Type contractsvorm (bv. klassieke
aannemingsopdracht / DBFM / DBM /
etc.):
Uitvoerder:
Aandeel van het referentieproject
uitgevoerd door de voorgestelde
ontwerper c.q. architect:
Aan welke vereisten wordt door dit Referentieproject heeft betrekking op:
referentieproject voldaan?
- nieuwbouwproject
-

-

minimale totale bouwkost van twee
miljoen euro (2.000.000 EUR) (excl.
BTW)
scholenbouwproject
of
een
vergelijkbaar
publiek
vastgoedgerelateerd project 15

Precieze beschrijving referentieproject
(maximaal 500 woorden):
Relevantie van het referentieproject:
Attest goede uitvoering:

13
14
15

Voor ieder referentieproject dat wordt opgegeven, dient dit formulier te worden gekopieerd.
Kandidaat kan deze kolom hanteren teneinde na te gaan of aan alle vereisten is voldaan.
Schrappen wat niet past.
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REFERENTIEPROJECT BOUW KANDIDAAT 16
Verifica
tie17
Volgnummer:
Naam referentieproject:
Totale bouwkost (EUR) (excl. BTW):
Totale investeringsbedrag van het
referentieproject (EUR) (excl. BTW):
Opdrachtgever en contactpersoon:
Uitvoeringsperiode, met inbegrip van
datum voorlopige oplevering na 1
januari 2013:
Plaats van uitvoering:
Type contractsvorm (bv. klassieke
aannemingsopdracht / DBFM / DBM /
etc.):
Uitvoerder18:
Aandeel van het referentieproject
uitgevoerd door de Kandidaat:
Aan welke vereisten wordt door dit
referentieproject voldaan?

Referentieproject heeft betrekking op:
-

-

nieuwbouwproject
minimale totale bouwkost van vijf
miljoen euro (5.000.000 EUR) (excl.
BTW)
minstens één (1) scholenbouwproject en
voor het overige vergelijkbare publieke
vastgoedgerelateerde projecten19

Precieze beschrijving referentieproject
(maximaal 500 woorden):
Relevantie van het referentieproject
Attest goede uitvoering:

16

Voor ieder referentieproject dat wordt opgegeven, dient dit formulier te worden gekopieerd.
Kandidaat kan deze kolom hanteren teneinde na te gaan of aan alle vereisten is voldaan.
18 Dit moet zijn de Kandidaat, of een Aangeduide Onderaannemer of derde entiteit die geen lid is van het
Samenwerkingsverband en waarop de Kandidaat een beroep doet en die hiertoe de Bijlage 2 heeft ingevuld.
19 Schrappen wat niet past.
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REFERENTIEPROJECT BOUW PER BIJKOMEND VOORGESTELDE AANNEMER 20
Verifica
tie21
Volgnummer:
Naam referentieproject:
Totale bouwkost (EUR) (excl. BTW):
Totale investeringsbedrag van het
referentieproject (EUR) (excl. BTW):
Opdrachtgever en contactpersoon:
Uitvoeringsperiode, met inbegrip van
datum voorlopige oplevering na 1
januari 2013:
Plaats van uitvoering:
Type contractsvorm (bv. klassieke
aannemingsopdracht / DBFM / DBM /
etc.):
Uitvoerder:
Aandeel van het referentieproject
uitgevoerd door de voorgestelde
aannemer:
Aan welke vereisten wordt door dit Referentieproject heeft betrekking op:
referentieproject voldaan?
- nieuwbouwproject
-

-

minimale totale bouwkost van twee
miljoen euro (2.000.000 EUR) (excl.
BTW)
scholenbouwproject
of
een
vergelijkbaar
publiek
vastgoedgerelateerd project22

Precieze beschrijving referentieproject
(maximaal 500 woorden):
Relevantie van het referentieproject:
Attest goede uitvoering:

20
21
22

Voor ieder referentieproject dat wordt opgegeven, dient dit formulier te worden gekopieerd.
Kandidaat kan deze kolom hanteren teneinde na te gaan of aan alle vereisten is voldaan.
Schrappen wat niet past.
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REFERENTIEPROJECT DBFM-PROJECTEN / GEÏNTEGREERDE PROJECTSTRUCTURERING 23
Verifica
tie24
Volgnummer:
Naam referentieproject:
Totale bouwkost (EUR) (excl. BTW):
Totale investeringsbedrag van het
referentieproject (EUR) (excl. BTW):
Opdrachtgever en contactpersoon:
Uitvoeringsperiode, met inbegrip van
datum
definitieve
oplevering
of
beschikbaarheidsdatum na 1 januari
2013:
Plaats van uitvoering:
Type contractsvorm (bv. DBFM / DBM /
etc.):
Uitvoerder25:
Aandeel van het referentieproject
uitgevoerd door de Kandidaat:
Aan welke vereisten wordt door dit Referentieproject heeft betrekking op
referentieproject voldaan?
- nieuwbouwproject
-

-

-

minimale totale investeringsbedrag van
tien miljoen euro (10.000.000 EUR)
(excl. BTW)
scholenbouwprojecten of vergelijkbare
publieke
vastgoedgerelateerde
projecten26
minstens één (1) referentie heeft
betrekking op een DBFM project en de
overige referenties hebben betrekking
op
een
geïntegreerde
projectstructurering27

Precieze beschrijving referentieproject
(maximaal 500 woorden):
Relevantie van het referentieproject:
Attest goede uitvoering:

23

Voor ieder referentieproject dat wordt opgegeven, dient dit formulier te worden gekopieerd.
Kandidaat kan deze kolom hanteren teneinde na te gaan of aan alle vereisten is voldaan.
25 Dit moet zijn de Kandidaat, of een Aangeduide Onderaannemer of derde entiteit die geen lid is van het
Samenwerkingsverband en waarop de Kandidaat een beroep doet en die hiertoe de Bijlage 2 heeft ingevuld.
26 Schrappen wat niet past.
27 Schrappen wat niet past.
24
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REFERENTIEPROJECT ONDERHOUD28
Verifica
tie29
Volgnummer:
Naam referentieproject:
Waarde technisch en bouwkundig
onderhoudscontract gedurende gehele
looptijd (EUR) (excl. BTW):
Totale investeringsbedrag van het
referentieproject (EUR) (excl. BTW):
Opdrachtgever en contactpersoon:
Uitvoeringsperiode,
waarbij
de
voorlopige oplevering van het vastgoed
waarop
het
langdurig
onderhoudscontract betrekking heeft,
heeft plaatsgevonden na 1 januari 2008:
Plaats van uitvoering:
Type contractsvorm van het vastgoed
waarop het onderhoud betrekking heeft
(bv. klassieke aannemingsopdracht /
DBFM / DBM / etc.):
Uitvoerder30:
Aandeel van het referentieproject
uitgevoerd door de Kandidaat:
Aan welke vereisten wordt door dit
referentieproject voldaan?

Referentieproject heeft betrekking op:
-

-

-

de implementatie van technische en
bouwkundige onderhoudscontracten
nieuwbouwprojecten in het kader van
scholenbouw of vergelijkbare publieke
vastgoedgerelateerde projecten31
lange
termijnduur
van
het
onderhoudscontract
op het ogenblik van de indiening van de
Aanvraag tot Deelneming dient het
onderhoudscontract reeds minstens
twee (2) jaar in uitvoering te zijn
minimale waarde voor de totale duurtijd
van
het
onderhoudscontract
van

28

Voor ieder referentieproject dat wordt opgegeven, dient dit formulier te worden gekopieerd.
Kandidaat kan deze kolom hanteren teneinde na te gaan of aan alle vereisten is voldaan.
30 Dit moet zijn de Kandidaat, of een Aangeduide Onderaannemer of derde entiteit die geen lid is van het
Samenwerkingsverband en waarop de Kandidaat een beroep doet en die hiertoe de Bijlage 2 heeft ingevuld.
31 Schrappen wat niet past.
29
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honderdduizend euro (100.000 EUR)
(excl. BTW), met dien verstande dat de
totale waarde van de drie (3)
voorgestelde referenties een minimale
waarde van vijfhonderdduizend euro
(500.000 EUR) (excl. BTW) dient te
vertegenwoordigen
Precieze beschrijving referentieproject
(maximaal 500 woorden):
Relevantie van het referentieproject:
Attest goede uitvoering:
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REFERENTIEPROJECT ENERGIE-EFFICIËNTE MAATREGELEN 32
Verifica
tie33
Volgnummer:
Naam referentieproject:
Totale bouwkost (EUR) (excl. BTW):
Totale investeringsbedrag van het
referentieproject (EUR) (excl. BTW):
Waarde van de energie-efficiënte
maatregelen (EUR) (excl. BTW):
Opdrachtgever en contactpersoon:
Uitvoeringsperiode,
waarbij
de
voorlopige oplevering van het project
waarbij
de
energie-efficiënte
maatregelen werden gehanteerd c.q.
geïmplementeerd, dient te hebben
plaatsgevonden na 1 januari 2013:
Plaats van uitvoering:
Type contractsvorm (bv. klassieke
aannemingsopdracht / DBFM / DBM /
etc.):
Uitvoerder34:
Aandeel van het referentieproject
uitgevoerd door de Kandidaat:
Aan welke vereisten wordt door dit
referentieproject voldaan?

Referentieproject heeft betrekking op:
-

nieuwbouwproject
implementatie van energie-efficiënte
maatregelen
nieuwe energie-efficiënte installatie in
een
scholenbouwproject
of
een
vergelijkbaar
publiek
vastgoedgerelateerd project35

Precieze beschrijving referentieproject
(maximaal 500 woorden):
Relevantie van het referentieproject:

32

Voor ieder referentieproject dat wordt opgegeven, dient dit formulier te worden gekopieerd.
Kandidaat kan deze kolom hanteren teneinde na te gaan of aan alle vereisten is voldaan.
34 Dit moet zijn de Kandidaat, of een Aangeduide Onderaannemer of derde entiteit die geen lid is van het
Samenwerkingsverband en waarop de Kandidaat een beroep doet en die hiertoe de Bijlage 2 heeft ingevuld.
35 Schrappen wat niet past.
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Bijlage 6. Modelformulier Verzoek om Toelichting

Opdracht:
Datum:
Nummer36:

DBFM project [naam Projectcluster]:

Onderwerp:
Verwijzing Selectieleidraad:
Reden:
Gevraagde toelichting:

36

Volgnummer van de gevraagde toelichting.
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Bijlage 7. Bijlage inzake financiële en economische bekwaamheid
Deze bijlage omvat een afzonderlijke excel-sheet en wordt afzonderlijk toegevoegd. Eventuele
bijlagen met bewijsstukken dienen te worden voorgelegd in een bewerkbaar formaat, zonder
beveiliging en/of wachtwoord.
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Bijlage 8. Bijlage
inzake
Gegevensbescherming (AVG)

de

clausules

conform

de

Algemene

Verordening

1. Verwerkingsverantwoordelijke
Navolgende bepalingen geven aan hoe de Aanbestedende Overheid ervoor zorgt dat de verwerking
van persoonsgegevens in het kader van de selectie- en gunningsprocedure voor deze
overheidsopdracht verloopt in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna 'AVG').
De Aanbestedende Overheid is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens verstrekt
door de Kandidaat. Onder Aanbestedende Overheid wordt begrepen:
➢

gedurende de Selectiefase: AGION, gevestigd te Koning Albert II - laan 15, 1210 Brussel;

De Aanbestedende Overheid zal voor de verwerking van persoonsgegevens géén beroep doen op
een verwerker (i.e. een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of
een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens
verwerkt).
2. Doeleinden en juridische basis
De Aanbestedende Overheid verwerkt de persoonsgegevens met het oog op het gunnen van een
overheidsopdracht voor werken zoals beschreven in deze Selectieleidraad, met inbegrip van het
verzamelen van gegevens ter staving van de technische en/of professionele geschiktheid van
inschrijvers, hun personeel, onderaannemers, etc.
De verwerking van persoonsgegevens door de Aanbestedende Overheid is rechtmatig omdat ze
noodzakelijk is om de overeenkomst(en) te sluiten ter uitvoering van voormelde overheidsopdracht en
omdat de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang die aan de
Aanbestedende Overheid is opgedragen.
3. Wijze van verzameling en categorieën persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden verstrekt door de Kandidaat met het oog op deelname aan de
Selectiefase van de Plaatsingsprocedure.
De persoonsgegevens die in dit kader kunnen worden verstrekt omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
➢

naam;

➢

functie;

➢

contactgegevens: adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mail adres, land van verblijf etc.;

➢

verklaringen betreffende sociale zekerheidsbijdragen en betaalde belastingen;

➢

bankgegevens
zoals
rijksregisternummer;
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➢

verklaring op eer;

➢

informatie voor de evaluatie van de selectiecriteria (deskundigheid, technische vaardigheden
en talen, opleidingsachtergrond, beroepservaring met inbegrip van bijzonderheden over
huidige en vroegere functies).

Er dient te worden opgemerkt dat verstrekte informatie vaak in een cv wordt opgenomen, waardoor
het kan zijn dat Kandidaten aanvullende gegevens verstrekken die niet altijd noodzakelijk zijn in het
kader van het gunnen van de opdracht (zoals titel, leeftijd of nationaliteit).
4. Gebruik buiten de EU en overdracht naar derde partijen
De persoonsgegevens worden in de eerste plaats verwerkt door de Aanbestedende Overheid met oog
op de selectie van de Aanvragen tot Deelneming. De persoonsgegevens worden niet verkocht aan
derden.
Persoonsgegevens kunnen meegedeeld worden aan derden:
➢

indien er een uitdrukkelijke toestemming is van de betrokkene;

➢

indien de overdracht aan derden noodzakelijk is voor het selecteren in het kader van of het
gunnen van de opdracht of de uitvoering van de overeenkomst (dit is bijvoorbeeld het geval
voor agenten, onderaannemers, leveranciers, commerciële partners, marketingdiensten, etc.);

➢

indien de overdracht aan derden noodzakelijk is of wettelijk is verplicht.

De Aanbestedende Overheid is een rechtspersoon met maatschappelijke zetel in België. Niettemin
kan er gegevensverwerking en/of -overdracht zijn naar landen buiten de Europese Unie. Ingevolge de
AVG mogen persoonsgegevens alleen worden doorgegeven aan landen die eenzelfde passend
beschermingsniveau waarborgen en waar dezelfde of gelijkaardige bepalingen van de privacywet
worden nageleefd. Het land, duur van de overdracht en opslag, aard van de gegevens en precieze
doeleinden zijn criteria die per geval dienen te worden onderzocht.
De Aanbestedende Overheid garandeert dat er geen overdracht naar derde landen voor
gegevensverwerking of -opslag plaats heeft zonder dat de nodige maatregelen zijn genomen om te
voldoen aan de beschermingsvereiste uit de Belgische Privacywet. Deze overdracht zal slechts
plaatsvinden op basis van één van de wettelijke gronden, zoals de toestemming van de betrokkene.
5. Rechten van betrokkenen
Iedere betrokkene van wie persoonsgegevens werden overgemaakt aan de Aanbestedende Overheid
met het oog op het selecteren in het kader van en het gunnen van een overheidsopdracht kan er van
uitgaan dat de Aanbestedende Overheid de persoonsgegevens steeds rechtmatig verwerkt. Dit houdt
in:
•

dat de persoonsgegevens enkel conform de uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde
doeleinden worden verwerkt;

•

dat de verzameling en verwerking van persoonsgegevens gebeurt voor zover dit toereikend,
ter zake dienend en niet overmatig is;
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•

dat de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk zullen worden bewaard, dit wil
zeggen dat de persoonsgegevens vervat in het dossier van de Opdrachtnemer zullen worden
bewaard voor een maximum periode van 30 jaar na de beschikbaarheidsdatum van het
Scholenbouwproject en dat de persoonsgegevens van de Kandidaten aan wie de Opdracht
niet werd gegund, overeenkomstig de Overheidsopdrachtenwet worden bewaard voor een
maximum periode van 10 jaar vanaf de datum van sluiting van de Opdracht en in ieder geval
tot het einde van de waarborgtermijn.

Elke betrokkene van wie persoonsgegevens werden overgemaakt aan de Aanbestedende Overheid
met het oog op het selecteren in het kader van en het gunnen van een overheidsopdracht kan op
verzoek:
•

toegang krijgen tot de persoonsgegevens die de Aanbestedende Overheid van deze
betrokkene bewaart;

•

vragen de persoonsgegevens te rectificeren of te wissen, mits daarvoor is voldaan aan de
wettelijke bepalingen hiervoor;

•

vragen de verwerking van de persoonsgegevens in te perken, mits is voldaan aan de hiervoor
geldende wettelijke bepalingen;

•

bezwaar maken tegen gegevensverwerking door de Aanbestedende Overheid, mits is voldaan
aan de hiervoor geldende wettelijke bepalingen;

•

de hem betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en
machineleesbare vorm verkrijgen, mits is voldaan aan de hiervoor geldende wettelijke
bepalingen.

Tot slot heeft de betrokkene het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.
Hiervoor dient de betrokkene zich te wenden tot de toezichthoudende autoriteit die is bevoegd voor de
woonplaats van de betrokkene dan wel tot de toezichthoudende autoriteit die is bevoegd voor de
Aanbestedende Overheid. Dit is:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
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