
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

N. 832

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Afdeling I. Aanbestedende dienst

I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Vlaams bouwmeester, Boudewijnlaan 30 bus 45, 1000 Brussel, België, t.a.v. Tania Hertveld
(bestuurscoördinator Vlaams bouwmeester )

Tel. (32-2) 553 77 33, fax (32-2) 553 75 00

E-mail : tania.hertveld@bz.vlaanderen.be

Internetadres(sen) :

Adres van de aanbestedende dienst : http://www.vlaamsbouwmeester.be

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en).

I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten :

Regionale of plaatselijke instantie.

- Algemene overheidsdiensten.

De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : neen.

Afdeling II. Voorwerp van de opdracht

II.1) Beschrijving.

II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Open Oproep voor diverse opdrachten op het vlak van
bouwkunde, stedenbouw en landschapsarchitectuur : oproep tot kandidatuurstelling om op een lijst van kandidaat-ontwerpers te worden
opgenomen voor de uitvoering van diensten voor de Vlaamse overheid, verzelfstandigde agentschappen en lokale besturen -Open
Oproep 17

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten :

Diensten. Categorie diensten : 12

Belangrijkste plaats van dienstverlening :

Vlaams Gewest

NUTS-code : BE2

II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht.

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) :

Open Oproep 17: Een lijst van de 27 projecten kan u vinden op http ://www.vlaamsbouwmeester.be

II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) :

Hoofdopdracht : 71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

Bijkomende opdracht : 71300000 - Dienstverlening door ingenieurs

Bijkomende opdracht : 71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur

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

II.1.8) Verdeling in percelen : neen.

II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : neen.

Afdeling III. Juridische, economische,
financiële en technische inlichtingen

III.2) Voorwaarden voor deelneming.

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

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: De open oproep richt zich tot alle ontwerpers gevestigd in de
Europese Unie.

De kandidaten kunnen in hun aanmeldingsdossier aangeven met wie zij wensen samen te werken of zich tijdelijk te verenigen (andere
ontwerpers, raadgevende ingenieurs,...). In het stadium van de kandidatuurstelling volstaat de intentie tot samenwerking en de opgave van
de partners. In functie van de uitvoering van de

opdracht dienen de geselecteerde bureaus bij deelname aan de gunningsfase, aan te geven welke associaties ze aangaan.

De kandidatuurdossiers kunnen worden afgegeven tegen ontvangstbewijs, of verstuurd. Een dossier dat na de gestelde datum en uur
toekomt kan slechts in aanmerking worden genomen indien het ten laatste daags voordien als aangetekende zending bij de post werd
aangeboden. De verantwoordelijkheid voor de tijdige bezorging en bewijslast terzake ligt volledig bij de inschrijver.

Er kunnen geen documenten per e-mail of per fax ingediend worden, deze worden zonder uitzondering verwijderd.

Enkel ontwerpers die een volledig nieuw kandidatuurdossier indienden vanaf open oproep 10 kunnen hun kandidatuur bevestigen door
uitsluitend een deelnemingsformulier in te dienen. Dit kan alleen op voorwaarde
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dat de bureaupresentatie nog actueel is.

1. Kandidatuurdossier bestaat uit (in tweevoud ingediend):

- deelnemingsformulier, behoorlijk ingevuld en ondertekend door de bevoegde persoon of personen (te verkrijgen op de website
www.vlaamsbouwmeester.be of aan te vragen via mail bouwmeester@vlaanderen.be),

- de inlichtingen en gegevens m.b.t. de bureaupresentatie: bureausamenstelling, - uitrusting, opdrachtenportefeuille,

- portfolio.

2. Minimumeisen

Elk portfolio moet minimaal 3 projecten, al dan niet gelijkaardige, in eigen naam omvatten die toelaten de ontwerpmatige deskundigheid
en het conceptuele vermogen te beoordelen. De projecten kunnen zowel realisaties zijn als niet gerealiseerde ontwerpen.

III.2.2) Economische en financiële draagkracht :

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :

Als garantie voor de financieel economische draagkracht zullen de kandidaten een bewijs van verzekering tegen beroepsfouten en een
RSZ-attest moeten kunnen voorleggen bij deelname aan de gunningsfase.

III.2.3) Vakbekwaamheid :

Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan :

Voor architectuuropdrachten is de inschrijving op de lijst van de beroepsorde van architecten (of een gelijkaardige beroepsvereniging in de
Europese Unie) vereist.

III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening.

III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : ja. Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of
bestuursrechtelijke bepaling : Voor ontwerpopdrachten waarvoor op grond van wettelijke bepalingen de tussenkomst van een architect
verplicht is, moet deze overeenkomstig de geldende wettelijke regeling in de lidstaat van de EU waar hij/zij gevestigd is, ingeschreven zijn
bij de Orde van Architecten of het bewijs leveren dat hij/zij het beroep van architect mag uitoefenen.

III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverlening-
sopdracht wordt belast : ja.

Afdeling IV. Procedure

IV.1) Type procedure.

IV.1.1) Type procedure : Niet-openbaar.

IV.1.2) Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen :

Beoogd aantal ondernemingen : 5

Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden :

De criteria zijn in volgorde van afnemende belangrijkheid:

1. de algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de projectopdracht;

2. het algemeen analytisch en conceptuele vermogen op het landschappelijke, stedenbouwkundige, architectonische vlak en op het vlak van
duurzaamheid;

3. de specifieke projectgebonden teamdeskundigheid gericht op een integrale aanpak;

4. teamsamenstelling, vakbekwaamheid en relevante ervaring.

IV.2) Gunningscriteria.

IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op onderstaande criteria :

1 - de kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek op het vlak van landschapsinrichting, stedenbouw,
architectuur, interieurinrichting en kunst gerelateerd aan de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze geformuleerd zijn in het
bestek.

2 - de aandacht voor een globale aanpak van duurzaamheid.

3 - de procesgerichtheid en procesbereidheid

4 - de kostenbeheersing qua honorarium en projectkost.

5 - de realisatietermijn

IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : neen.

IV.3) Administratieve inlichtingen.

IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst :

Open Oproep 17

IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document :

Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 27/02/2009; tijdstip : 17:00

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 27/02/2009; tijdstip : 17:00

IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands

Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen

VI.1) Periodieke opdracht : neen.

VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.

VI.3) Nadere inlichtingen :

@Ref:00698816/2009002004

Voor de Vlaamse overheid is de jury samengesteld uit: de Vlaams Bouwmeester als voorzitter, twee of meer vertegenwoordigers van de
bouwheer, één vertegenwoordiger van de Vlaamse Overheid en één externe deskundige.
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Voor de Vlaamse overheidsinstellingen en lokale besturen is de jury samengesteld uit: de Vlaams Bouwmeester als voorzitter, drie of meer
vertegenwoordigers van de bouwheer en één externe deskundige.

Informaties over lastenboek(en)/document(en). www.vlaamsbouwmeester.be.

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 19/1/2009

(Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006)

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE

N. 771

Avis de marché

Services

Section I. Pouvoir adjudicateur

I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Cabinet du Ministre de l’Economie et de l’Emploi de la Région wallonne, Place des Célestines, 1,
5000 NAMUR, Belgique, à l’attention de Laura DOHOGNE (Attachée de Cabinet)

Tél. (32-2) 81 23 42 54, fax (32-2) 81 23 41 55

E-mail : laura.dohogne@gov.wallonie.be

Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point(s) de contact susmentionné(s).

I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) :

Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales.

- Affaires économiques et financières.

Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d’autres pouvoirs adjudicateurs : non.

Section II. Objet du marché

II.1) Description.

II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : CréaWal Pour la Créativité et l’Innovation

II.1.2) Type de marché et lieu d’exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services :

Services. Catégorie de services : 27

Lieu principal de prestation :

Liège

Code NUTS : BE332

II.1.3) L’avis implique : Un marché public.

II.1.5) Description succincte du marché ou de l’achat(des achats) :

Le marché vise la prise en charge des éléments logistiques (hors catering et hors location du lieu) liés à l’organisation de la journée CréaWal
- Pour la créativité et l’Innovation du 3 mars 2009 au Palais des Congrès de Liège. L’événement se tiendra dans la fourchette horaire située entre
11h00 et 22h00

II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) :

Objet principal : 75131000 - Services des pouvoirs publics

II.1.7) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : oui.

II.1.8) Division en lots : non.

II.1.9) Des variantes seront prises en considération : non.

II.3) Délai d’exécution ou durée du marché : 1 mois (à compter de la date d’attribution du marché).

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

III.2) Conditions de participation.

III.2.1) Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l’inscription au registre du commerce ou de la
profession : Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies :

- liste des marchés similaires déjà pris en charge par le passé

III.2.2) Capacité économique et financière :

Renseignements et formalités pour évaluer si ces exigences sont remplies :

-une déclaration sur l’honneur attestant que le soumissionnaire n’est pas en état de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de
concordat de cessation d’activités ou dans une situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations ou
réglementations nationales ;

-une attestation démontrant que le soumissionnaire a rempli ses obligations en matière de cotisations de sécurité sociale, selon comptes
arrêtés au terme du 4ème trimestre civil 2007 ;
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