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B-Brussel: Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur

2004/S 131-111815

 
AANKONDIGING VAN OPDRACHT

 
Diensten

 
De opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO): Neen.
AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, voor wie optreedt de Vlaams Bouwmeester, Att: de Vlaams
Bouwmeester, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20, bus 9, B-1000  Brussel. Tel.:  02/553 74 00.
Fax:  02/553 75 00. E-mail: bouwmeester@azf.vlaanderen.be. URL: www.vlaams-bouwmeester.be.

I.2) Adres waar nadere inlichtingen verkrijgbaar zijn:
Zelfde adres als I.1.

I.3) Adres waar bescheiden verkrijgbaar zijn:
Zelfde adres als I.1.

I.4) Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming:
Zelfde adres als I.1.

I.5) Type van aanbestedende dienst:
Regionale/lokale overheid.

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) Beschrijving
II.1.1) Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken:
II.1.2) Aard van de opdracht voor leveringen:
II.1.3) Aard van de opdracht voor dienstverlening

Categorie van diensten: 12.

II.1.4) Raamcontract:
Neen.

II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Diverse opdrachten op het vlak van landschapsarchitectuur, stedenbouw en bouwkunde: oproep tot
kandidatuurstelling om op een lijst van kandidaat-ontwerpers te worden opgenomen voor uitvoering van
diensten voor de Vlaamse overheid - open oproep nr. 7.

II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht:
Het gaat om volgende volledige studieopdrachten van diverse opdrachtgevende besturen: (Een ruimere
omschrijving vindt u op volgende site www.vlaams-bouwmeester.be/projecten.)
701 - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Bos en Groen Antwerpen: heraanleg en afwerking
oranjerietuin in park Vordenstein te Schoten.
702 - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling gebouwen: opmaak masterplan plantentuin te Meise.
703 - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Waterwegen Kust: bouw voetgangersbrug over
Kustlaan (N34) te Wenduine.

mailto:bouwmeester@azf.vlaanderen.be
www.vlaams-bouwmeester.be
www.vlaams-bouwmeester.be/projecten
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704 - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Waterwegen Kust: valorisatie van vuurtorenruïne
Vierboete en Kattesas en opmaak inrichtingsplan voor het schiereiland "Kromme Hoek", de jachthaven en de
parkzone te Nieuwpoort.
705 - NV Zeekanaal: bouw voetgangers- en fietsersbrug aan het Zennegat te Mechelen.
706 - Gemeenschapsonderwijs: nieuwbouw en uitbreiding van de bestaande infrastructuur KA Boom.
Scholengroep 6 te Boom.
707 - Gemeenschapsonderwijs: nieuwbouw van klassen/administratie/refter voor De Tandem in Brugge -
St.-Kruis. scholengroep 25 te Brugge.
708 - Gemeenschapsonderwijs: nieuwbouw van klassen, basisschool Heverlee 'De klare bron'. Scholengroep
11 te Heverlee.
709 - Gemeenschapsonderwijs: nieuwbouw voor opleidingsvorm 2 voor BUSO Kasterlee 'De Mast'.
Scholengroep 7 te Kasterlee.
710 - Gemeenschapsonderwijs: nieuwbouw van klassen en polyvalente zaal voor basisschool Oostende 'Ter
Zee'. Scholengroep 27 te Oostende.
711 - Gemeenschapsonderwijs: nieuwbouw van klassen, polyvalente zaal en administratie voor de MS
Oudenaarde. Scholengroep 21 te Oudenaarde.
712 - Gemeenschapsonderwijs: nieuwbouw klassen en aanhorigheden voor de BS/KA Tervuren. Scholengroep
10 te Tervuren.
713 - AG Vespa: opmaak van het masterplan - stedenbouwkundig ontwerp voor het falconplein en het
aangrenzend bouwblok van het Zeemanshuis en de opmaak van de inrichtingsplannen voor het openbaar
domein van het projectgebied in Antwerpen.
714 - Stad Antwerpen: bouw administratief centrum voor het district Hoboken.
715 - Stad Antwerpen: de bouw van een bibliotheekfiliaal te Wilrijk.
716 - Stad Antwerpen: bouw van een politiecommissariaat te Wilrijk.
717 - Stad Antwerpen: bouw van academie muziek, woord en dans en academie beeldende kunst te Wilrijk.
718 - Stad Antwerpen: opmaak van een masterplan/stedenbouwkundig ontwerp en de inrichtingsplannen voor
de publieke ruimtes voor het projectgebied Europark Linkeroever te Antwerpen.
719 - Stad Antwerpen: bouw van het kinderdagverblijf, het woon- en zorgcentrum met rusthuis en kortverblijf,
een dienstencentrum, 50 woningen voor ouderen en een vestiging basisonderwijs in het Europark Linkeroever
te Antwerpen.
720 - Gemeente Baarle-Hertog: nieuwbouw gemeentehuis te Baarle-Hertog.
721 - Stad Genk: opmaak van een RUP voor de St.-Jansschool en omgeving te Waterschei.
722 - Gemeente Heist-op-den-Berg: de uitbreiding van het cultuurcentrum met een visie voor de inrichting van
het cultuurplein te Heist-op-den-Berg.
723 - Geelse Bouwmaatschappij: bouw van 16 huurwoningen en in een latere fase uitbreiding van 20-tal
koopwoningen te Westerlo.
724 - Gemeente Lennik: bouw van een woordcentrum te Lennik.
725 - Stad Leuven: restauratie en herbestemming van de als monument beschermde hal 9 op de voormalige
centrale werkplaatsen te Leuven.
726 - Stad Leuven: restauratie en herbestemming van het als monument beschermde complex bestaande uit de
hallen 4 en 5 en de tussenliggende gebouwen op de voormalige centrale werkplaatsen te Leuven.
727 - Stad Leuven: opmaak van een inrichtingsplan voor het strategisch project Parkveld ter voorbereiding van
het ruimtelijk uitvoeringsplan te Heverlee.
728 - Stad Tienen: herinrichting van de Grote Markt te Tienen.
729 - Gemeente Wemmel: bouw/uitbreiding van de gemeentelijke bibliotheek te Wemmel.
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730 - VZW Home Vijvens: bouw van 93 woongelegenheden voor een rust- en verzorgingstehuis samen met een
visie op de hele campus te Huise-Zingem.
731 - Ziekenhuis Oost-Limburg: het gefaseerd bouwen van een parkeergebouw voor 1 100 wagens met
uitbreiding voor 500 wagens en het opstellen van een visie op de zorgcampus te Genk.
Hernemingen uit eerdere Open Oproep.
732 - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant: geluidswerende
maatregelen aan de A12 te Meise.
733 - Ministerie Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Gebouwen: uitbreiding en aanpassing Vlaams Administratief
Centrum te Antwerpen.
734 - Ministerie Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Gebouwen: nieuwbouw Vlaams Administratief Centrum te
Gent.
735 - Ministerie Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Gebouwen: restauratie van het gebouw voor het Loodswezen
te Antwerpen.
736 - Vlaamse Regering: bouw van het museum "Transit Mechelen" te Mechelen.
737 - Stad Antwerpen: nieuwe aanleg van het Dageraadplaats te Antwerpen.
738 - Gemeente Mortsel: 4 fiets- en voetgangersbruggen langsheen R11 te Mortsel.
739 - Gemeente Zwijndrecht: opmaak van masterplan voor de inrichting van de Oeverstrook en het
recreatiegebied "De Wallen" in Burcht.
740 - Gemeente Zwijndrecht: bouw van woningencomplex op basis van een masterplan, gekaderd in de
ontwikkeling van de Oeverstrook in Burcht.
741 - Gemeente Kuurne: herschikkingswerken, gevelrenovatie en technieken van gemeentehuis van Kuurne.
742 - Stad Ronse: planeconomische, stedenbouwkundige en bodemsaneringstudie voor de voormalige
textielfabriek "De Nieuwe Leie" te Ronse.
743 - Gemeente Maldegem: renovatie gemeentehuis.
Deze aankondiging geldt als bekendmaking van elk van de voormelde projecten.

II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
De projecten, voorwerp van deze aankondiging, worden op diverse locaties gerealiseerd die in beginsel in het
Vlaams gewest liggen.

II.1.8) Nomenclatuur
II.1.8.1) CPV–classificatie (Common Procurement Vocabulary):
II.1.8.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC):
II.1.9) Verdeling in percelen:

Neen.

II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen:
II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht
II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang:

Voor elk van de vermelde projecten wordt in principe, tenzij anders vermeld, een volledige studieopdracht
toegekend, d.w.z. van het opmaken van het integrale ontwerp tot de controle van de werken tot en met de
oplevering.

II.2.2) Opties. Tijdstip waarop zij kunnen worden uitgeoefend:
II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht:

12 maanden vanaf de gunning van de opdracht.

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INFORMATIE
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III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen:

Geen.

III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften
dienaangaande:

III.1.3) Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of dienstverleners, waaraan de opdracht
wordt gegund, moet hebben:
De kandidaten dienen met het oog op de gebeurlijke toekenning en uitvoering van een ontwerpopdracht aan te
geven welke samenwerkingsverbanden of tijdelijke verenigingen met andere ontwerpers of bureaus zij zullen
aangaan.
In het stadium van de kandidatuurstelling volstaat alleen de intentie tot samenwerking of tijdelijke vereniging.
Ingeval van toekenning van een opdracht aan een (tijdelijk) samenwerkingsverband van dienstverleners zal
worden verlangd dat alle leden van het samenwerkingsverband zich in een schriftelijke verklaring gezamenlijk
en hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de juiste financiële en technische uitvoering van de opdracht, alsmede
aangeven wie als gevolmachtigde optreedt.

III.2) Voorwaarden voor deelneming
III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers/leveranciers/dienstverleners en inlichtingen

en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische, financiële en
technische capaciteit:
Kandidaten die menen over voldoende capaciteit te beschikken om landschappelijke, stedenbouwkundige,
architectonische of interieurarchitectonische kwaliteit tot stand te brengen sturen de volgende gegevens in,
gerubriceerd volgens onderstaande nummering:

III.2.1.1) Juridische situatie - verlangde bewijsstukken:
Afdoende bewijs dat de omstandigheden vermeld onder artikel 29 van de Richtlijn 92/50/EEG zich niet hebben
voorgedaan (uitsluitingsgronden);
Bij kandidatuurstelling voor de lijst volstaat het deelnemingsformulier te ondertekenen waarin de verklaring
is opgenomen dat men aan de situatie vermeld onder deze rubriek voldoet en dat men bereid is op straffe
van nietigheid van de kandidaatstelling, de verlangde bewijzen te leveren bij de uitnodiging tot een beperkte
gunningsprocedure.

III.2.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde bewijsstukken:
Een bewijs van verzekering tegen beroepsrisico's.

III.2.1.3) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken:
Bureau presentatie van de ontwerper of van het ontwerpteam, en hun referentieopdrachten door middel van:
- Een opgave van de interne organisatie, de samenstelling van het bureau, de technische uitrusting en de
faciliteiten waarover de dienstverlener voor het verrichten van de diensten beschikt;
- Een overzicht van de ontwerpopdrachten die op het tijdstip van aanmelding in voorbereiding of in uitvoering
zijn of recent werden uitgevoerd;
- Aan de hand van een presentatie met tekst, foto's en tekeningen (portfolio):
- aangeven wat de eigen ontwerpvisie is van de kandidaat: hetzij door middel van een eigen werk, hetzij door
middel van een referentieproject;
- aantonen d.m.v. een eigen werk: de vakbekwaamheid, procesbereidheid, ambitieniveau, visievorming,
deskundigheid, kostenbewustzijn en aandacht voor duurzaamheid.
Ontwerpers die zich reeds eerder hebben kandidaat gesteld voor de open oproep - procedure van de Vlaams
bouwmeester, en dientengevolge bovenvemelde gegevens, documenten en bewijsstukken reeds hebben
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ingediend bij de Vlaams bouwmeester, dienen alleen een deelnemingsformulier in te dienen indien zij opnieuw
kandidaat wensen te zijn voor deze open oproep nr. 7 (voor bekomen van dossier: zie IV.3.2).

III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening
III.3.1) De dienst mag uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend:

Ja.
De architect die deel uitmaakt van het deelnemende bureau of team moet, overeenkomstig de geldende
wettelijke regeling in de lidstaat van de EU waar hij gevestigd is, ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten
of het bewijs leveren dat hij 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 opdracht belast wordt:
Ja.

AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) Type van aanbestedingsprocedure:

Niet-openbaar.

IV.1.1) De gegadigden zijn reeds geselecteerd:
Neen.

IV.1.2) Rechtvaardiging voor het gebruik van een versnelde procedure:
IV.1.3) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht
IV.1.3.1) Enuntiatieve aankondiging betreffende dezelfde opdracht:
IV.1.3.2) Andere voorafgaande aankondigingen:
IV.1.4) Aantal ondernemingen welke de aanbestedende dienst voornemens is uit te nodigen tot inschrijving:
IV.2) Gunningscriteria:
IV.3) Administratieve inlichtingen
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst:
IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken – voorwaarden voor verkrijging ervan:

Voorwaarden en wijze van betaling: Prijs: gratis.
Voorwaarden: het volledige kandidatuurdossier is beschikbaar op volgende site:
www.vlaams-bouwmeester.be/inschrijving.
Het dossier bevat het bestek van deze procedure, het deelnemingsformulier, de tekst van deze aankondiging en
een geïllustreerde toelichting bij elk van de projecten van deze open oproep.
Het volledige kandidatuurdossier is eveneens in papieren versie beschikbaar.
De geïnteresseerden kunnen dit dossier aanvragen per fax, brief of per e-mail (niet telefonisch) bij de diensten
van de Vlaams Bouwmeester, t.a.v. Stijn De Vleeschouwer, Graaf de Ferraris-gebouw, 7e verdieping, Koning
Albert II-laan 20, bus 9, B-1000 Brussel, fax: 02/553 75 00, e-mail: stijn.devleeschouwer@azf.vlaanderen.be.
Het dossier wordt per post toegestuurd naar elke aanvrager, of kan worden afgehaald ter plaatse door de
aanvrager.

IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming:
30.8.2004. Tijdstip: 17:00.

IV.3.4) Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselecteerde gegadigden:
IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot

deelneming:
Nederlands.

www.vlaams-bouwmeester.be/inschrijving
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IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen:
IV.3.7) Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
IV.3.7.1) Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten:
IV.3.7.2) Datum, tijdstip en plaats:
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1) Vrijwillige publicatie:

Neen.

VI.2) In voorkomend geval, aangeven of deze opdracht periodiek zal worden herhaald en wanneer naar
verwachting nieuwe aankondigingen zullen worden bekendgemaakt:
Deze procedure van oproep tot kandidatuurstelling om op een lijst van geselecteerde ontwerpers te worden
opgenomen voor uitvoering van diensten voor de Vlaamse overheid, wordt in principe zesmaandelijks herhaald.

VI.3) Deze opdracht heeft betrekking op een project/programma dat door de fondsen van de EU wordt
gefinancierd:
Neen.

VI.4) Overige inlichtingen:
II.3) Duur of uitvoeringstermijn van de opdracht: de lijst van kandidaat-ontwerpers is geldig gedurende 12
maanden, ingaande de dag na de uiterste indieningdatum van de kandidaturen (zie rubriek IV.3.3).
Dit betekent dat gedurende deze geldigheidsduur op verschillende momenten ontwerpers kunnen worden
geselecteerd met het oog op deelname aan een beperkte gunningsprocedure voor één of meer opdrachten.
De toewijzing en uitvoering van de opdrachten gebeurt door en voor rekening van de onderscheiden
bouwherenopdrachtgevers.
IV.1.4) Aantal ondernemingen welke de aanbestedende dienst voornemens is uit te nodigen tot inschrijving (in
voorkomend geval): aantal: 5.
De kandidatuurstelling geldt algemeen, d.w.z. dat de kandidatuur in principe betrekking heeft op alle in deze
aankondiging bekend gemaakte opdrachten. Binnen deze algemene kandidatuur moet de deelnemer ook
aangeven welke projecten zijn/haar voorkeur genieten. Deze voorkeuraanduiding geldt evenwel slechts ten titel
van indicatie.
Uit alle geldige inzendingen zullen gedurende de geldigheidsduur van de lijst per zich aandienend project vijf
gegadigden worden geselecteerd en opgeroepen voor deelname aan een opdrachttoetsing in het kader van een
beperkte gunningsprocedure.
Bij deze keuze spelen een rol: landschappelijke, stedenbouwkundige, architectonische kwaliteiten,
gevoeligheid voor de culturele context, visievorming, inclusief visie op een artistieke inbreng, vakbekwaamheid,
procesbereidheid en aandacht voor alle aspecten van duurzaamheid, inzonderheid voor energie en
milieuaspecten, zoals deze elementen uit de kandidatuurdossiers blijken. Binnen deze criteria wordt ook in
overweging genomen de voorkeur(en) die de kandidaten hebben opgegeven voor bepaalde projecten uit de
lijst. Deze aanduiding van voorkeuren geldt evenwel ten titel van inlichting en is dus niet determinerend.
Het kader voor de selectie vormt de Projectdefinitie van het Opdrachtgevend Bestuur.
IV.2) Gunningscriteria:
De met het oog op de voordracht van een ontwerper aan te leggen gunningscriteria zullen per project vermeld
staan in de projectgebonden bestekken of in de daarmee overeenstemmende documenten die, samen met
het projectdossier, aan de vijf geselecteerde kandidaten worden bezorgd. Alleszins zullen kwaliteitscriteria op
het vlak van landschapsarchitectuur, stedenbouw, architectuur, interieurinrichting, procesgerichtheid, visie op
artistieke inbreng, deel uitmaken van deze gunningscriteria, met bijzondere aandacht voor duurzaamheid. Het
ereloon maakt geen deel uit van de gunningscriteria. De geselecteerde kandidaten (de gegadigden) stellen
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hun eigen visie op de toekomstige opdracht als conceptuele studie voor in een schriftelijke en/of grafische
presentatie, die ook mondeling wordt toegelicht.
De gegadigden worden vergoed voor hun deelnamekosten aan deze beperkte gunningsprocedure.
IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming: 30.8.2004. (17.00). D.w.z. dat alle
deelnemingsdossiers of formulieren ten laatste op die datum in ons bezit moeten zijn.
De deelnemingsformulieren of de volledige kandidatuurdossiers worden hetzij per post verstuurd hetzij ter
plaatse afgegeven tegen ontvangstbewijs. Ingeval van verzending per post, kunnen binnenkomende dossiers
slechts aanvaard worden indien vastgesteld kan worden dat ze ten laatste op 27.8.2004 bij de post als
aangetekende zending werden aangeboden.
In geen enkel geval en onder geen enkel voorwendsel worden kandidatuurdossiers of deelnemingsformulieren
aanvaard die per fax of per e-mail worden ingediend, ook niet gedeeltelijk. Deze worden onherroepelijk
geweigerd.
IV.3.4) Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselecteerde gegadigden (in niet-openbare en
onderhandelingsprocedures):
De uitnodiging tot deelneming aan de beperkte gunningsprocedure voor specifieke projecten kan volgens
behoefte tijdens de geldigheidsduur van de lijst worden verzonden.

VI.5) Datum van verzending van de aankondiging:
5.7.2004.


