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Deze aankondiging op de TED-website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329948-2020:TEXT:NL:HTML

België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
2020/S 134-329948

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Bouwmeester
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_22117
Postadres: Havenlaan 88, bus 20
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Team Vlaams Bouwmeester
E-mail: bouwmeester@vlaanderen.be 
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.vlaamsbouwmeester.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381291

I.2) Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding

I.3) Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://
vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4001-kortrijk-hulpverleningskazerne-fluvia
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://
vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/mijn-open-oproep

I.4) Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp
II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming:
Open Oproep 4001 volledige studieopdracht voor de realisatie van de hoofdkazerne van de Hulpverleningszone 
Fluvia (nieuwbouw) te Kortrijk
Referentienummer: VB-Open Oproep 4001-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
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II.1.3) Type opdracht
Diensten

II.1.4) Korte beschrijving:
https://vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4001-kortrijk-hulpverleningskazerne-
fluvia

II.1.5) Geraamde totale waarde

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming:

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71300000 Dienstverlening door ingenieurs

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:
Evolis, 8500 Kortrijk.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
https://vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4001-kortrijk-hulpverleningskazerne-
fluvia

II.2.5) Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de 
aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 4
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
Zie 'selectiecriteria'.

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt 
gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden voor deelneming
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III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de 
inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
Voor architectuuropdrachten moeten de kandidaten de inschrijving op de lijst van de beroepsorde van 
architecten (of een gelijkaardige beroepsvereniging in de Europese Unie) aantonen.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure
IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling 
of de dialoog

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/08/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde 
gegadigden

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

VI.3) Nadere inlichtingen:
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Zowel de kandidatuurstelling als het indienen van de offertes verloopt via de website: https://
vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/mijn-open-oproep

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

VI.4.3) Beroepsprocedure

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:
09/07/2020
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Deze aankondiging op de TED-website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329953-2020:TEXT:NL:HTML

België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
2020/S 134-329953

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Bouwmeester
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_22117
Postadres: Havenlaan 88, bus 20
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Team Vlaams Bouwmeester
E-mail: bouwmeester@vlaanderen.be 
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.vlaamsbouwmeester.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381407

I.2) Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding

I.3) Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://
vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4002-stekene-vzw-vesta
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://
vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/mijn-open-oproep/login

I.4) Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp
II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming:
Open Oproep 4002. Volledige studieopdracht voor de bouw van drie woonbuurten voor personen met 
een beperking, respectievelijk de bouw van woningen (inclusief dagbestedingslokalen) voor 25 personen 
‘buurt Stekene’, de vervangingsbouw van woningen en dagbestedingslokalen voor 45 personen ‘buurt 
Patershoek’ (vast gedeelte) en de bouw van een bijkomende buurt voor twintig personen.
Referentienummer: VB-Open_Oproep_4002-F02_0
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II.1.2) CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

II.1.3) Type opdracht
Diensten

II.1.4) Korte beschrijving:
https://vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4002-stekene-vzw-vesta

II.1.5) Geraamde totale waarde

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming:

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71300000 Dienstverlening door ingenieurs

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:
Evolis, 8500 Kortrijk.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
https://vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4002-stekene-vzw-vesta

II.2.5) Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de 
aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 4
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
Zie 'selectiecriteria'.

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt 
gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden voor deelneming
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III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de 
inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
Voor architectuuropdrachten moeten de kandidaten de inschrijving op de lijst van de beroepsorde van 
architecten (of een gelijkaardige beroepsvereniging in de Europese Unie) aantonen.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure
IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling 
of de dialoog

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/08/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde 
gegadigden

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

VI.3) Nadere inlichtingen:
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Zowel de kandidatuurstelling als het indienen van de offertes verloopt via de website: https://
vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/mijn-open-oproep

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

VI.4.3) Beroepsprocedure

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:
09/07/2020
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Deze aankondiging op de TED-website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329956-2020:TEXT:NL:HTML

België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
2020/S 134-329956

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Bouwmeester
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_22117
Postadres: Havenlaan 88, bus 20
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Team Vlaams Bouwmeester
E-mail: bouwmeester@vlaanderen.be 
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.vlaamsbouwmeester.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381412

I.2) Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://
vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4003-oudenaarde-de-woeker
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://
vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/mijn-open-oproep

I.4) Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp
II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming:
Open Oproep 4003. Volledige studieopdracht voor de integratie en de bouw van een nieuwe zaal en de 
inrichting van de publieke ruimte op cultuursite De Woeker te Oudenaarde
Referentienummer: VB-Open_Oproep_4003-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
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II.1.3) Type opdracht
Diensten

II.1.4) Korte beschrijving:
https://vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4003-oudenaarde-de-woeker

II.1.5) Geraamde totale waarde

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming:

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71300000 Dienstverlening door ingenieurs

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:
Woekerstraat 3, 9700 Oudenaarde.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
https://vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4003-oudenaarde-de-woeker

II.2.5) Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de 
aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 3
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
Zie 'selectiecriteria'.

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt 
gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de 
inschrijving in het beroeps- of handelsregister
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Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
Voor architectuuropdrachten moeten de kandidaten de inschrijving op de lijst van de beroepsorde van 
architecten (of een gelijkaardige beroepsvereniging in de Europese Unie) aantonen.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure
IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling 
of de dialoog

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/08/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde 
gegadigden

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

VI.3) Nadere inlichtingen:
Zowel de kandidatuurstelling als het indienen van de offertes verloopt via de website: https://
vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/mijn-open-oproep

14/07/2020 S134
https://ted.europa.eu/
TED

Diensten - Aankondiging van een opdracht - 
Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie

3 / 4

https://vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/mijn-open-oproep
https://vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/mijn-open-oproep


PB/S S134
14/07/2020
329956-2020-NL

Diensten - Aankondiging van een opdracht - 
Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen

4 / 4

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

VI.4.3) Beroepsprocedure

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:
09/07/2020
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Deze aankondiging op de TED-website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329955-2020:TEXT:NL:HTML

België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
2020/S 134-329955

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Bouwmeester
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_22117
Postadres: Havenlaan 88, bus 20
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Team Vlaams Bouwmeester
E-mail: bouwmeester@vlaanderen.be 
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.vlaamsbouwmeester.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381413

I.2) Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding

I.3) Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://
vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4004-burcht-herbestemming-kerk
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://
vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/mijn-open-oproep

I.4) Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp
II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming:
Open Oproep 4004. Volledige studieopdracht voor de herbestemming van de Sint-Martinuskerk, te Burcht
Referentienummer: VB-Open_Oproep_4004-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

II.1.3) Type opdracht
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Diensten

II.1.4) Korte beschrijving:
https://vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4004-burcht-herbestemming-kerk

II.1.5) Geraamde totale waarde

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming:

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71300000 Dienstverlening door ingenieurs

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:
Kerkplein, 2070 Burcht.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
https://vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4004-burcht-herbestemming-kerk

II.2.5) Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de 
aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 4
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
Zie 'selectiecriteria'.

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt 
gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de 
inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

14/07/2020 S134
https://ted.europa.eu/
TED

Diensten - Aankondiging van een opdracht - 
Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie

2 / 4

https://vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4004-burcht-herbestemming-kerk
https://vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4004-burcht-herbestemming-kerk


PB/S S134
14/07/2020
329955-2020-NL

Diensten - Aankondiging van een opdracht - 
Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen

3 / 4

Voor architectuuropdrachten moeten de kandidaten de inschrijving op de lijst van de beroepsorde van 
architecten (of een gelijkaardige beroepsvereniging in de Europese Unie) aantonen.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure
IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling 
of de dialoog

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/08/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde 
gegadigden

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

VI.3) Nadere inlichtingen:
Zowel de kandidatuurstelling als het indienen van de offertes verloopt via de website: https://
vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/mijn-open-oproep
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VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

VI.4.3) Beroepsprocedure

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:
09/07/2020
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Deze aankondiging op de TED-website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329957-2020:TEXT:NL:HTML

België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
2020/S 134-329957

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Bouwmeester
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_22117
Postadres: Havenlaan 88, bus 20
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Team Vlaams Bouwmeester
E-mail: bouwmeester@vlaanderen.be 
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.vlaamsbouwmeester.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381414

I.2) Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding

I.3) Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://
vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4005-zaffelare-vzw-emiliani
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://
vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/mijn-open-oproep

I.4) Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp
II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming:
Open Oproep 4005. Volledige studieopdracht voor de verbouwing van een dokterswoning tot een woning 
voor acht personen met een verstandelijke beperking, en de bouw van een woonvoorziening voor twintig 
volwassenen met een verstandelijke beperking te Zaffelare
Referentienummer: VB-Open_Oproep_4005-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie
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71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie

II.1.3) Type opdracht
Diensten

II.1.4) Korte beschrijving:
https://vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4005-zaffelare-vzw-emiliani

II.1.5) Geraamde totale waarde

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming:

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71300000 Dienstverlening door ingenieurs

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:
Oosteinde 20, 9080 Zaffelare.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
https://vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4005-zaffelare-vzw-emiliani

II.2.5) Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de 
aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 4
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
Zie 'selectiecriteria'.

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt 
gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden voor deelneming
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III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de 
inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
Voor architectuuropdrachten moeten de kandidaten de inschrijving op de lijst van de beroepsorde van 
architecten (of een gelijkaardige beroepsvereniging in de Europese Unie) aantonen.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure
IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling 
of de dialoog

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/08/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde 
gegadigden

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

VI.3) Nadere inlichtingen:
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Zowel de kandidatuurstelling als het indienen van de offertes verloopt via de website: https://
vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/mijn-open-oproep

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

VI.4.3) Beroepsprocedure

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:
09/07/2020
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Deze aankondiging op de TED-website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329958-2020:TEXT:NL:HTML

België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
2020/S 134-329958

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Bouwmeester
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_22117
Postadres: Havenlaan 88, bus 20
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Team Vlaams Bouwmeester
E-mail: bouwmeester@vlaanderen.be 
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.vlaamsbouwmeester.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381416

I.2) Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding

I.3) Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://
vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4006-balen-de-kruierie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://
vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/mijn-open-oproep

I.4) Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp
II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming:
Open Oproep 4006. Volledige studieopdracht voor de gefaseerde aanpassing en uitbreiding van het 
gemeentelijk vrijetijdscentrum De Kruierie, te Balen
Referentienummer: VB-Open_Oproep_4006-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
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II.1.3) Type opdracht
Diensten

II.1.4) Korte beschrijving:
https://vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4006-balen-de-kruierie

II.1.5) Geraamde totale waarde

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming:

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71300000 Dienstverlening door ingenieurs

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:
Bevrijdingsstraat 1, 2490 Balen.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
https://vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4006-balen-de-kruierie

II.2.5) Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de 
aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 4
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
Zie 'selectiecriteria'.

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt 
gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de 
inschrijving in het beroeps- of handelsregister
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Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
Voor architectuuropdrachten moeten de kandidaten de inschrijving op de lijst van de beroepsorde van 
architecten (of een gelijkaardige beroepsvereniging in de Europese Unie) aantonen.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure
IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling 
of de dialoog

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/08/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde 
gegadigden

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

VI.3) Nadere inlichtingen:
Zowel de kandidatuurstelling als het indienen van de offertes verloopt via de website: https://
vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/mijn-open-oproep
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VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

VI.4.3) Beroepsprocedure

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:
09/07/2020
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Deze aankondiging op de TED-website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329961-2020:TEXT:NL:HTML

België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
2020/S 134-329961

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Bouwmeester
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_22117
Postadres: Havenlaan 88, bus 20
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Team Vlaams Bouwmeester
E-mail: bouwmeester@vlaanderen.be 
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.vlaamsbouwmeester.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381417

I.2) Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding

I.3) Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://
vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4007-kortrijk-tip-buda-eiland
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://
vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/mijn-open-oproep

I.4) Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp
II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming:
Open Oproep 4007. Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan voor de tip van het Buda-
eiland, te Kortrijk
Referentienummer: VB-Open_Oproep_4007-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
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II.1.3) Type opdracht
Diensten

II.1.4) Korte beschrijving:
https://vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4007-kortrijk-tip-buda-eiland

II.1.5) Geraamde totale waarde

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming:

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
71400000 Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:
Budastraat, 8500 Kortrijk.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
https://vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4007-kortrijk-tip-buda-eiland

II.2.5) Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de 
aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
Zie 'selectiecriteria'.

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt 
gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden voor deelneming
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III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de 
inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
Voor architectuuropdrachten moeten de kandidaten de inschrijving op de lijst van de beroepsorde van 
architecten (of een gelijkaardige beroepsvereniging in de Europese Unie) aantonen.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure
IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling 
of de dialoog

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/08/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde 
gegadigden

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

VI.3) Nadere inlichtingen:
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Zowel de kandidatuurstelling als het indienen van de offertes verloopt via de website: https://
vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/mijn-open-oproep

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

VI.4.3) Beroepsprocedure

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:
09/07/2020
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Deze aankondiging op de TED-website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:329959-2020:TEXT:NL:HTML

België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
2020/S 134-329959

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen

Officiële benaming: Vlaamse Bouwmeester
Nationaal identificatienummer: 0316.380.841_22117
Postadres: Havenlaan 88, bus 20
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
Contactpersoon: Team Vlaams Bouwmeester
E-mail: bouwmeester@vlaanderen.be 
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.vlaamsbouwmeester.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=381418

I.2) Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding

I.3) Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://
vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4008-sint-pieters-leeuw-coloma-rozentuin
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://
vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/mijn-open-oproep/login

I.4) Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp
II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming:
Open Oproep 4008. Volledige studieopdracht voor de opmaak van een masterplan en een inrichtingsplan voor 
een onthaalsite voor de rozentuin van het kasteeldomein Coloma en zijn omgeving
Referentienummer: VB-Open_Oproep_4008-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie
71000000 Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
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II.1.3) Type opdracht
Diensten

II.1.4) Korte beschrijving:
https://vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4008-sint-pieters-leeuw-coloma-
rozentuin

II.1.5) Geraamde totale waarde

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming:

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71300000 Dienstverlening door ingenieurs
71400000 Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 VLAAMS GEWEST
Voornaamste plaats van uitvoering:
Sint-Sebastiaansstraat 12, 1600 Sint-Pieters-Leeuw.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
https://vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4008-sint-pieters-leeuw-coloma-
rozentuin

II.2.5) Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de 
aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 96
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:
Zie 'selectiecriteria'.

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt 
gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
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III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de 
inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
Voor architectuuropdrachten moeten de kandidaten de inschrijving op de lijst van de beroepsorde van 
architecten (of een gelijkaardige beroepsvereniging in de Europese Unie) aantonen.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure
IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling 
of de dialoog

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 21/08/2020
Plaatselijke tijd: 12:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde 
gegadigden

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows
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VI.3) Nadere inlichtingen:
Zowel de kandidatuurstelling als het indienen van de offertes verloopt via de website: https://
vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/mijn-open-oproep

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

VI.4.3) Beroepsprocedure

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:
09/07/2020
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