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Deze aankondiging op de TED-website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369360-2022:TEXT:NL:HTML

België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
2022/S 130-369360

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
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: bouwmeester@vlaanderen.be 
Telefoon:  +32 490587338
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.vlaamsbouwmeester.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451365

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://
vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4401-tongeren-woonwijk-siegelsmarkt
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
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

I.5) Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Overheidsopdrachten architectuur

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

II.1.1) Benaming:
Volledige studieopdracht voor de sociale woonwijk Siegelsmarkt in Tongeren
Referentienummer: VB-OO4401_Tongeren_Siegelsmarkt-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie
71200000 Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke

II.1.3) Type opdracht
Diensten

II.1.4) Korte beschrijving:
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WOONZO cvba en Kleine Landeigendom cv zijn sociale bouwmaatschappijen uit Zuid-Limburg die in Tongeren 
werkzaam zijn. WOONZO cvba staat in voor de sociale huurwoningen, Kleine Landeigendom cv voor de sociale 
koopwoningen. Vertrekkend vanuit de ontwerprichtlijnen van de VMSW dient een volledige nieuwe woonwijk 
te worden ontworpen. Beide huisvestingsmaatschappijen zijn hiervoor op zoek naar een multidisciplinair team 
met kennis van en ervaring in architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en inrichting van de publieke 
ruimte. Binnen het vrij strikte kader van het geldende RUP zoeken we naar creativiteit en innovatie, kwaliteit en 
esthetiek, ecologie en duurzaamheid.

II.1.5) Geraamde totale waarde

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

II.2) Beschrijving

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE223 Arr. Tongeren

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
WOONZO cvba en Kleine Landeigendom cv zijn sociale bouwmaatschappijen uit Zuid-Limburg die in Tongeren 
werkzaam zijn. WOONZO cvba staat in voor de sociale huurwoningen, Kleine Landeigendom cv voor de sociale 
koopwoningen. Vertrekkend vanuit de ontwerprichtlijnen van de VMSW dient een volledige nieuwe woonwijk 
te worden ontworpen. Beide huisvestingsmaatschappijen zijn hiervoor op zoek naar een multidisciplinair team 
met kennis van en ervaring in architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en inrichting van de publieke 
ruimte. Binnen het vrij strikte kader van het geldende RUP zoeken we naar creativiteit en innovatie, kwaliteit en 
esthetiek, ecologie en duurzaamheid.

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: 24
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:
De algemene ontwerpmatige deskundigheid, de relevante beroepservaring

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

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties: neen

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:
Elke kandidaat moet geschikt zijn om de beroepsactiviteit uit te oefenen die noodzakelijk is voor de
opdracht. Meer in het bijzonder, wordt geëist dat elke kandidaat hetzij ingeschreven is bij de Belgische Orde van 
Architecten, hetzij ingeschreven is in een gelijkaardige beroepsvereniging in het land
van vestiging en zo voldoet aan de eisen die worden gesteld voor inschrijving bij de Belgische Orde
van Architecten

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.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
Elke kandidaat moet geschikt zijn om de beroepsactiviteit uit te oefenen die noodzakelijk is voor de
opdracht. Meer in het bijzonder, wordt geëist dat elke kandidaat hetzij ingeschreven is bij de Belgische Orde van 
Architecten, hetzij ingeschreven is in een gelijkaardige beroepsvereniging in het land
van vestiging en zo voldoet aan de eisen die worden gesteld voor inschrijving bij de Belgische Orde
van Architecten

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van 
de opdracht wordt belast

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.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling
De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële 
inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/08/2022
Plaatselijke tijd: 11:00

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

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
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VI.1) Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen

VI.3) Nadere inlichtingen:

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon:  +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvanstate.be/?page=contact&lang=nl

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon:  +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvanstate.be/?page=contact&lang=nl

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon:  +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvanstate.be/?page=contact&lang=nl

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:
04/07/2022
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Deze aankondiging op de TED-website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369364-2022:TEXT:NL:HTML

België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
2022/S 130-369364

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. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: bouwmeester@vlaanderen.be 
Telefoon:  +32 587338
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.vlaamsbouwmeester.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451393

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://
vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4403-kortrijk-wetenschapshub
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
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

I.5) Hoofdactiviteit
Andere activiteit: overheidsopdrachten architectuur

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

II.1.1) Benaming:
Volledige studieopdracht voor de nieuwbouw van een wetenschapshub te Kortrijk
Referentienummer: VB-OO4403_Wetenschapshub_Kortrijk-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
Diensten

II.1.4) Korte beschrijving:
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De Provincie West-Vlaanderen heeft de afgelopen jaren een sterke innovatiegerichte werking uitgebouwd 
vanuit POM West-Vlaanderen en TUA West onder de noemer ‘Fabrieken voor de Toekomst’. Bedrijven toegang 
geven tot (kennis)infrastructuur en tools aanreiken om te schakelen in de snel veranderende wereld staan hierin 
centraal. Tegelijk slaan we de brug tussen de onderzoeks- en de bedrijfswereld omdat we ervan overtuigd zijn 
dat kruisbestuiving werkt.
De afgelopen jaren werd een netwerk van thematische wetenschapsparken uitgebouwd met een sterke 
sectorale focus. In een volgende fase maken we een cross-sectorale link tussen de verschillende Fabrieken. 
Naast de inhoudelijke samenwerking komt er ook een fysiek ankerpunt waar kennisinstellingen van 
verschillende netten en bedrijven elkaar op neutrale bodem kunnen ontmoeten en een platform ter beschikking 
krijgen voor het valoriseren van hun innovatieve trajecten: een wetenschappelijk Mouseion.
Hiervoor wensen wij op Hoog Kortrijk een nieuw gebouw op te richten, als pendant van het kasteeltje in 
empirestijl (vastgesteld als bouwkundig erfgoed in 2009) uit de eerste helft van de 19de eeuw, dat op dezelfde 
site staat. Tussen het kasteeltje en de bouwplaats ligt een publiek toegankelijke rozentuin. Het nieuwe gebouw 
moet niet alleen fungeren als een landmark voor de site, maar ook een toekomstvisie op de wetenschappelijke 
en industriële ontwikkeling in West-Vlaanderen veruitwendigen. In deze ontwikkeling staat kennis centraal, met 
duurzame energie en circulariteit als hoofdthema’s, en met aandacht voor continuïteit en aansluiting met het 
verleden. Functioneel gaan beide gebouwen daarom deel uitmaken van eenzelfde wetenschapshub en zullen 
ze door eenzelfde partij geëxploiteerd worden

II.1.5) Geraamde totale waarde

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

II.2) Beschrijving

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE254 Arr. Kortrijk

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
Wij wensen op Hoog Kortrijk een nieuw gebouw op te richten, als pendant van het kasteeltje in empirestijl 
(vastgesteld als bouwkundig erfgoed in 2009) uit de eerste helft van de 19de eeuw, dat op dezelfde site staat. 
Tussen het kasteeltje en de bouwplaats ligt een publiek toegankelijke rozentuin. Het nieuwe gebouw moet 
niet alleen fungeren als een landmark voor de site, maar ook een toekomstvisie op de wetenschappelijke en 
industriële ontwikkeling in West-Vlaanderen veruitwendigen. In deze ontwikkeling staat kennis centraal, met 
duurzame energie en circulariteit als hoofdthema’s, en met aandacht voor continuïteit en aansluiting met het 
verleden. Functioneel gaan beide gebouwen daarom deel uitmaken van eenzelfde wetenschapshub en zullen 
ze door eenzelfde partij geëxploiteerd worden.

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: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Maximumaantal: 4

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
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II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties: neen

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:
Elke kandidaat moet geschikt zijn om de beroepsactiviteit uit te oefenen die noodzakelijk is voor de
opdracht. Meer in het bijzonder, wordt geëist dat elke kandidaat hetzij ingeschreven is bij de Belgische Orde van 
Architecten, hetzij ingeschreven zijn in een gelijkaardige beroepsvereniging in het land
van vestiging dan wel voldoet aan de eisen die worden gesteld voor inschrijving bij de Belgische Orde
van Architecten

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.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
Elke kandidaat moet geschikt zijn om de beroepsactiviteit uit te oefenen die noodzakelijk is voor de
opdracht. Meer in het bijzonder, wordt geëist dat elke kandidaat hetzij ingeschreven is bij de Belgische Orde van 
Architecten, hetzij ingeschreven zijn in een gelijkaardige beroepsvereniging in het land
van vestiging dan wel voldoet aan de eisen die worden gesteld voor inschrijving bij de Belgische Orde
van Architecten

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.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/08/2022
Plaatselijke tijd: 11:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde 
gegadigden
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IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

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

Periodieke opdracht: neen

VI.3) Nadere inlichtingen:

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon:  +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvanstate.be/?page=contact&lang=nl

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon:  +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvanstate.be/?page=contact&lang=nl

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon:  +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvanstate.be/?page=contact&lang=nl

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:
04/07/2022
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Deze aankondiging op de TED-website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369365-2022:TEXT:NL:HTML

België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
2022/S 130-369365

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. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: bouwmeester@vlaanderen.be 
Telefoon:  +32 490587338
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.vlaamsbouwmeester.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451368

I.3) Communicatie
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: https://
vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4402-torhout-blekerijsite
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
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

I.5) Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Overheidsopdrachten architectuur

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

II.1.1) Benaming:
Volledige studieopdracht voor de bouw van een sociaal woonproject op de Blekerijsite te Torhout
Referentienummer: VB-OO4402_Torhout_Blekerijsite-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
Diensten

II.1.4) Korte beschrijving:
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De Mandel wil in samenspraak met stad Torhout een kwalitatief sociaal woonproject realiseren op de 
Blekerijsite, een strategische en centraal gelegen site op wandelafstand van het centrum en het station van 
Torhout. In een uitgebreide haalbaarheidsstudie uitgevoerd door VELD architecten, Atelier Horizon, Traject en 
PDG Real Estate Expertise werd een evenwicht gezocht tussen een rationeel bouwprogramma volgens de 
noden van de sociale huisvestingsmaatschappij, de nodige parkeercapaciteit en het ontwikkelen van een sterke 
landschappelijke kwalitatieve binnenruimte, als één van de zeven ‘verborgen tuinen’ zoals die in de visie voor 
de stadskernvernieuwing van de Stad Torhout worden omschreven.
Deze opdracht behelst het bouwen van 26 sociale huurappartementen (voornamelijk huurappartementen type 
2/3, aangevuld met een beperkt aandeel type 1/2 of 2/4; van de 26 zijn er drie gelijkvloerse appartementen 
aangepast aan mindervaliden), rekening houdend met de contouren van de haalbaarheidsstudie. Elke 
entiteit heeft een kleine private buitenruimte of terras. Alle appartementen moeten voldoen aan de 
ontwerprichtlijnen voor sociaal wonen. De huidige opdracht beperkt zich tot het ontwerp en de bouw van 
de sociale appartementen. Voor de verdere uitwerking van de omgevingsaanleg zorgt VELD i.s.m. een 
studiebureau.

II.1.5) Geraamde totale waarde

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

II.2) Beschrijving

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE251 Arr. Brugge

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
Deze opdracht behelst het bouwen van 26 sociale huurappartementen (voornamelijk huurappartementen type 
2/3, aangevuld met een beperkt aandeel type 1/2 of 2/4; van de 26 zijn er drie gelijkvloerse appartementen 
aangepast aan mindervaliden), rekening houdend met de contouren van de haalbaarheidsstudie. Elke 
entiteit heeft een kleine private buitenruimte of terras. Alle appartementen moeten voldoen aan de 
ontwerprichtlijnen voor sociaal wonen. De huidige opdracht beperkt zich tot het ontwerp en de bouw van 
de sociale appartementen. Voor de verdere uitwerking van de omgevingsaanleg zorgt VELD i.s.m. een 
studiebureau.

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: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Maximumaantal: 3

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

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties: neen

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
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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:
Elke kandidaat moet geschikt zijn om de beroepsactiviteit uit te oefenen die noodzakelijk is voor de
opdracht. Meer in het bijzonder, wordt geëist dat elke kandidaat hetzij ingeschreven is bij de Belgische Orde van 
Architecten, hetzij ingeschreven zijn in een gelijkaardige beroepsvereniging in het land
van vestiging dan wel voldoet aan de eisen die worden gesteld voor inschrijving bij de Belgische Orde
van Architecten

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.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
Elke kandidaat moet geschikt zijn om de beroepsactiviteit uit te oefenen die noodzakelijk is voor de
opdracht. Meer in het bijzonder, wordt geëist dat elke kandidaat hetzij ingeschreven is bij de Belgische Orde van 
Architecten, hetzij ingeschreven zijn in een gelijkaardige beroepsvereniging in het land
van vestiging dan wel voldoet aan de eisen die worden gesteld voor inschrijving bij de Belgische Orde
van Architecten

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van 
de opdracht wordt belast

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.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/08/2022
Plaatselijke tijd: 11:00

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

Periodieke opdracht: neen

VI.3) Nadere inlichtingen:

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon:  +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvanstate.be/?page=contact&lang=nl

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon:  +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvanstate.be/?page=contact&lang=nl

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon:  +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvanstate.be/?page=contact&lang=nl

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:
04/07/2022
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Deze aankondiging op de TED-website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:369369-2022:TEXT:NL:HTML

België-Brussel: Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
2022/S 130-369369

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. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1000
Land: België
E-mail: bouwmeester@vlaanderen.be 
Telefoon:  +32 490587338
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.vlaamsbouwmeester.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=451397

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://
vlaamsbouwmeester.be/nl/instrumenten/open-oproep/projecten/oo4404-genk-landschapsverbinding-centrum-
kattevennen
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
Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau

I.5) Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Overheidsopdrachten architectuur

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

II.1.1) Benaming:
Volledige studieopdracht voor de opmaak van een conceptuele mastervisie met inrichtingsplan en realisatie 
quickwin (vast gedeelte) en de uitvoeringsopdrachten en de supervisie (voorwaardelijke deel) voor het 
landschap tussen het stadscentrum en domein Kattevennen te Genk
Referentienummer: VB-OO4404_Genk_Landschapsverbinding centrum - Kattevennen-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie
71400000 Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
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II.1.3) Type opdracht
Diensten

II.1.4) Korte beschrijving:
Het stadscentum is gebouwd in de beekvallei van de Dorpsbeek, waarvan de beboste steilranden nog voelbaar 
zijn. Zoals op veel plaatsen in Vlaanderen werd ook de Dorpsbeek rechtgetrokken, ingebuisd en verstedelijkt. 
Daarmee verloor ze ten dele het contact met haar valleigebied. Het Molenvijverpark is een nat gebied in de 
vallei van de Dorpsbeek dat is ingericht als stadspark met aangelegde vijvercomplexen. Richting Kattevennen 
komen we in een beboste omgeving met hoofdzakelijk dennenbos dat werd aangeplant voor de mijnactiviteit. 
Het hele gebied wordt doorkruist door de Europalaan, waar reeds een visie voor bestaat om deze om te vormen 
tot een groene parkway.
De stad Genk wil inzetten op outdoor beleving voor haar bewoners en bezoekers, op beleefbare landschappen 
en op een toekomstbestendig stadscentrum en wil dit voelbaarder maken in het projectgebied. Door een betere 
afstemming en verbinding kan het aanbod in elk van de locaties versterkt worden en kan het gebied in zijn 
geheel aantrekkelijker en beter leesbaar worden. De stad ontving recent een subsidie van Toerisme Vlaanderen 
om enerzijds Kattevennen als toegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen verder uit te bouwen en 
anderzijds de verbinding tussen Kattevennen en het centrum te versterken.

II.1.5) Geraamde totale waarde

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

II.2) Beschrijving

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE224 Arr. Hasselt

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
De stad Genk wil inzetten op outdoor beleving voor haar bewoners en bezoekers, op beleefbare landschappen 
en op een toekomstbestendig stadscentrum en wil dit voelbaarder maken in het projectgebied. Door een betere 
afstemming en verbinding kan het aanbod in elk van de locaties versterkt worden en kan het gebied in zijn 
geheel aantrekkelijker en beter leesbaar worden. De stad ontving recent een subsidie van Toerisme Vlaanderen 
om enerzijds Kattevennen als toegangspoort tot het Nationaal Park Hoge Kempen verder uit te bouwen en 
anderzijds de verbinding tussen Kattevennen en het centrum te versterken.

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: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 4

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

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
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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:
Elke kandidaat moet geschikt zijn om de beroepsactiviteit uit te oefenen die noodzakelijk is voor de
opdracht. Meer in het bijzonder, wordt geëist dat elke kandidaat hetzij ingeschreven is bij de Belgische Orde van 
Architecten, hetzij ingeschreven zijn in een gelijkaardige beroepsvereniging in het land
van vestiging dan wel voldoet aan de eisen die worden gesteld voor inschrijving bij de Belgische Orde
van Architecten

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.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling:
Elke kandidaat moet geschikt zijn om de beroepsactiviteit uit te oefenen die noodzakelijk is voor de
opdracht. Meer in het bijzonder, wordt geëist dat elke kandidaat hetzij ingeschreven is bij de Belgische Orde van 
Architecten, hetzij ingeschreven zijn in een gelijkaardige beroepsvereniging in het land
van vestiging dan wel voldoet aan de eisen die worden gesteld voor inschrijving bij de Belgische Orde
van Architecten

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.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

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

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 26/08/2022
Plaatselijke tijd: 11:00

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

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
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VI.1) Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen

VI.3) Nadere inlichtingen:

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon:  +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvanstate.be/?page=contact&lang=nl

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon:  +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvanstate.be/?page=contact&lang=nl

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Telefoon:  +32 22349611
Internetadres: http://www.raadvanstate.be/?page=contact&lang=nl

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:
04/07/2022

08/07/2022 S130
https://ted.europa.eu/TED

4 / 4

http://www.raadvanstate.be/?page=contact&lang=nl
http://www.raadvanstate.be/?page=contact&lang=nl
http://www.raadvanstate.be/?page=contact&lang=nl

	2022-OJS130-369360-nl
	2022-OJS130-369364-nl
	2022-OJS130-369365-nl
	2022-OJS130-369369-nl

