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Helfen Sie uns, unser Dienstangebot und unser Portal zu verbessern!
Diensten - 52174-2016

16/02/2016    S32    - - Diensten - Prijsvraag voor ontwerpen - Niet-openbare procedure 
I.II.III.IV.VI.

België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

2016/S 032-052174

Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Deze prijsvraag valt onder: Richtlijn 2004/18/EG

Afdeling I: Aanbestedende dienst

Afdeling II: Voorwerp van de prijsvraag voor ontwerpen/beschrijving van het
project

I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)
Vlaamse Bouwmeester
Grasmarkt 61
Ter attentie van: De Vleeschouwer Stijn
1000 Brussel
BELGIË
E-mail: stijn.devleeschouwer@kb.vlaanderen.be
Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst: http://www.vlaamsbouwmeester.be
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Hetzelfde
adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een
concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn
verkrijgbaar op: Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde
contactpunt(en)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij:
Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en)

I.2) Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie

1.3) Hoofdactiviteit
1.4) Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

II.1) Beschrijving
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de prijsvraag voor ontwerpen/het

project gegeven benaming:
Open Oproep 31.

II.1.2) Korte beschrijving:
Open Oproep 31. Open Oproep voor diverse opdrachten op het vlak van
bouwkunde, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Oproep tot
kandidaatstelling om op een lijst van kandidaat-ontwerpers te worden

http://user-surveys.publications.europa.eu/de/TED-user-survey-2016.html?WT.mc_id=TED
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52174-2016:TEXT:NL:HTML#id1273271-I.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52174-2016:TEXT:NL:HTML#id1273272-II.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52174-2016:TEXT:NL:HTML#id1273273-III.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52174-2016:TEXT:NL:HTML#id1273274-IV.
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mailto:stijn.devleeschouwer@kb.vlaanderen.be?subject=TED
http://www.vlaamsbouwmeester.be/


4/03/16 16:11Diensten - 52174-2016 - TED Tenders Electronic Daily

Pagina 2 van 3http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52174-2016:TEXT:NL:HTML

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

opgenomen voor de uitvoering van diensten voor de Vlaamse Overheid,
verzelfstandigde agentschappen en lokale besturen. Voor het overzicht van de
projecten en bijkomende informatie kan u terecht op
www.vlaamsbouwmeester.be
Deze publicatie is een rechtzetting van de eerste publicatie van Open Oproep
31 en maakt een Europese bekendmaking mogelijk.

II.1.3) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst
overheidsopdrachten)
71200000, 71300000, 71400000

III.1) Criteria voor de selectie van de deelnemers:
1. De algemene ontwerpmatige deskundigheid met betrekking tot de
projectopdracht.
2. De vakbekwaamheid.
3. De relevante ervaring.

III.2) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Deelneming is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden: ja
Voor ontwerpopdrachten waarvoor op grond van wettelijke bepalingen de
tussenkomst van een architect verplicht is, moet deze overeenkomstig de
geldende wettelijke regelingen in de lidstaat van de EU waar hij/zij gevestigd is,
ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten of het bewijs leveren dat zij/hij het
beroep van architect mag uitvoeren.

IV.1) Type prijsvraag
Niet-openbaar
Beoogd aantal deelnemers minimumaantal 3. /maximumaantal 7

IV.2) Namen van reeds geselecteerde deelnemers
IV.3) Bij de beoordeling van de projecten te hanteren criteria:

1. De kwaliteit van de concept- en visievorming en het ontwerpend onderzoek in
het licht van de ambities en verwachtingen van de opdrachtgever zoals ze
geformuleerd zijn in het bestek — en dit in een ruim maatschappelijk kader;
gewicht 3.
2. De aandacht voor een globale aanpak van duurzaamheid; gewicht 2.
3. De raming van de projectkost; gewicht 1.
In overleg met de opdrachtgever kunnen deze verhoudingen wijzigen.

IV.4) Administratieve inlichtingen
IV.4.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:

VB-Open Oproep 31 verlenging-F12
IV.4.2) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende stukken

Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot
documenten: 28.2.2016 - 23:00

IV.4.3) Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen
Datum: 28.2.2016 - 23:00

IV.4.4) Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de
geselecteerde gegadigden

IV.4.5) Taal of talen waarin projecten of verzoeken tot deelneming mogen worden

http://www.vlaamsbouwmeester.be/
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

geredigeerd
Nederlands.

IV.5) Prijzen en jury
IV.5.1) Informatie over prijs/prijzen:
IV.5.2) Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers
IV.5.3) Vervolgopdrachten

Opdrachten voor dienstverlening ten vervolge op de prijsvraag worden aan de
winnaar of aan een van de winnaars van de prijsvraag gegund: ja

IV.5.4) Beslissing van de jury
De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst: ja

IV.5.5) Namen van de geselecteerde juryleden

VI.1) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met
middelen van de Europese Unie wordt gefinancierd: neen

VI.2) Nadere inlichtingen:
http://www.vlaamsbouwmeester.be

VI.3) Beroepsprocedures
VI.3.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
VI.3.2) Instellen van beroep
VI.3.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden

verkregen
VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging:

11.2.2016

http://www.vlaamsbouwmeester.be/

