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Ontwerper
Naam: Openbare Werken
Adres: Ambachtslaan 17 te 3665 As
Contactpersoon: De heer Willy Van Roten
Telefoon: 089 39 10 85
Fax: 089 39 10 79
E-mail: milieu@as.be
Toepasselijke reglementering
1. Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen.
2. Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren,
en latere wijzigingen.
3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.
4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en
latere wijzigingen.
5. Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken,
vastgesteld door het koninklijk besluit van 26 september 1991.
6. Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk en het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen,
en latere wijzigingen.
7. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het
welzijn op het werk.
8. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal
verblijvende onderdanen van derde landen.
Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen
Geen
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I. Administratieve bepalingen
Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de
opdrachtnemer is aangesteld.
De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 17 juni 2016 en het
koninklijk besluit van 18 april 2017 en latere wijzigingen.

I.1 Beschrijving van de opdracht
Voorwerp van deze werken: Maaien van de wegbermen 2018.
Plaats van uitvoering: wegen in de gemeente As

I.2 Identiteit van de aanbesteder
Gemeente As
Dorpsstraat 1 bus 1
3665 As

I.3 Plaatsingsprocedure
De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. . Conform Art. 26§1 -2b uit de wet
van 15 juni 2006 kan de opdracht – mits wederzijdse instemming - 3 x herhaald worden.

I.4 Prijsvaststelling
De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen prijslijst.
De opdracht tegen prijslijst is een opdracht waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende posten
forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald,
vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. De posten worden verrekend op basis van de
werkelijk bestelde en gepresteerde hoeveelheden.
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I.5 Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie
Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken:
Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden)
Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting
te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende
overheidsopdrachten.
Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria)
* Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB
van 15 juli 2011.
Minimumeisen: * Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage
3 van het KB van 15 juli 2011.
Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria)
* Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake gelijkaardige
maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.
Minimumeisen: * Een geldig ISO 9001 (versie 2015) certificaat, of een verklaring of bewijzen inzake
gelijkaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsbewaking.
Vereiste erkenning van aannemers (categorie en klasse - de klasse wordt bepaald op het
ogenblik van de gunning)
Voor deze opdracht is GEEN erkenning vereist.

I.6 Vorm en inhoud van de offerte
De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de samenvattende opmeting in op het
eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op
het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige
overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier.
Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd
en door hem ondertekend.
Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of
volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn
bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht.
Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die
de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen
beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden.
Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro.
Onderaanneming
De inschrijver vermeldt in zijn offerte welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in
onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij voorstelt, indien deze gekend zijn.
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I.7 Indienen van de offerte
De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende
wordt vermeld: de datum van de openingszitting en het besteknummer (2018-045) of het
opdrachtvoorwerp. Ze wordt via een postdienst verzonden of door een drager afgegeven.
Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten envelop in een tweede gesloten envelop
gestoken waarop duidelijk " OFFERTE " wordt vermeld.
Dit geheel wordt geadresseerd aan:
Gemeente As
Milieudienst & Openbare werken
De heer Willy Van Roten
Dorpsstraat 1 bus 1
3665 As
De drager overhandigt de offerte aan de heer Willy Van Roten of deponeert ze in de daartoe
bestemde offertebus.
Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart.
Offertes die laattijdig bij de voorzitter toekomen, welke er ook de oorzaak van is, worden geweigerd
of ongeopend behouden.
Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de opdracht
nog niet heeft gesloten en de offerte ten laatste vier dagen vóór de datum van de opening van de
offertes als aangetekende zending is verzonden.
De aanbestedende overheid heeft gekozen om geen gebruik te maken van de elektronische
communicatiemiddelen (E-Tendering) en de overgangsbepaling voorzien in artikel 129 van het
Koninklijk besluit van 18 april 2017 toe te passen.
Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het
bestek en de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de plaatsingsprocedure zoals deze
in het bestek beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn.
Indien een inschrijver in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende
post binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het bestek, bekend te maken aan de
aanbestedende overheid met omschrijving van de reden. Als de inschrijver in de opdrachtdocumenten
fouten of leemten ontdekt die van dien aard zijn dat ze de prijsberekening of de vergelijking van de
offertes onmogelijk maken, meldt hij dit onmiddellijk en schriftelijk aan de aanbestedende overheid
ten laatste tien dagen vóór de uiterste datum voor het indienen van de offertes.

I.8 Opening van de offertes
De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting.
Plaats: Administratief centrum, Raadzaal, Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 As
Datum: 13 april 2018 om 10.00 uur
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I.9 Verbintenistermijn
De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120
kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst.

I.10 Gunningscriteria
Prijs is het enige gunningscriterium. De aanbestedende overheid kiest de economisch meest
voordelige offerte, vastgesteld op basis van de prijs.

I.11 Varianten
Vrije varianten worden niet toegelaten.
Er zijn geen vereiste of toegestane varianten voorzien.

I.12 Opties
Er zijn geen vereiste of toegestane opties voorzien.
Vrije opties worden niet toegelaten.

I.13 Keuze van offerte
De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, vastgesteld op basis van
de prijs.
Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt
hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de
aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd
waardoor het onduidelijk is of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden
van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel
onregelmatig af te wijzen.
De aanbestedende overheid verbetert de rekenfouten en de zuiver materiële fouten in de offertes,
zonder dat zij voor niet-ontdekte fouten aansprakelijk is. Hiervoor kan de aanbestedende overheid aan
de inschrijver vragen om binnen de door haar bepaalde termijn de draagwijdte van zijn offerte te
verduidelijken of aan te vullen, zonder deze te wijzigen, teneinde de werkelijke bedoeling na te gaan.
De aanbestedende overheid onderwerpt de ingediende offertes aan een prijsonderzoek conform de
formule voorzien in artikel 36 § 4 van het koninklijk besluit van 18/04/2017.
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II. Contractuele bepalingen
Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht.
Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere
wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van
toepassing.

II.1 Leidend ambtenaar
De leiding over en het toezicht op de uitvoering van de werken zal gebeuren door de leidend
ambtenaar:
Naam: De heer Willy Van Roten
Adres: Openbare Werken, Ambachtslaan 17 te 3665 As
Telefoon: 089 39 10 85
Fax: 089 39 10 79
E-mail: milieu@as.be
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II.2 Onderaannemers
De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten. In dat
geval voegt de inschrijver de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van deze
onderaannemers of van andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter
beschikking te stellen van de inschrijver.
In toepassing van artikel 74 van het KB van 18 april 2017 en van artikel 12 van het KB van 14 januari
2013, duidt de inschrijver in zijn offerte aan voor welk gedeelte van de opdracht hij een beroep doet
op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten en welke onderaannemers en/of andere
entiteit(en) hij voorstelt.
De opdrachtnemer maakt, ten laatste bij de aanvang van de uitvoering van de opdracht de volgende
gegevens over aan de aanbesteder: naam, contactgegevens en wettelijke vertegenwoordigers van alle
onderaannemers, ongeacht hun aandeel of plaats in de keten van onderaanneming, die bij de
uitvoering van de opdracht betrokken zijn, voor zover deze gegevens op dat moment bekend zijn.
Hetzelfde geldt bij opdrachten voor diensten die ter plaatse onder rechtstreeks toezicht van de
aanbesteder moeten worden uitgevoerd.
De opdrachtnemer is tijdens de volledige looptijd van de opdracht gehouden de aanbesteder
onverwijld in kennis te stellen van alle wijzigingen van de in het eerste lid bedoelde gegevens,
alsmede van de vereiste gegevens betreffende eventuele nieuwe onderaannemers die hij nadien bij
de uitvoering van deze werken of verlening van deze diensten zal betrekken.
De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de
uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan onderaannemers toevertrouwt.
De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band verbonden met die
onderaannemers.
De opdrachtnemer is verplicht deze voorgedragen onderaannemers in te zetten bij de uitvoering van
de opdracht. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de
aanbestedende overheid.
Deze onderaannemers of entiteiten mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, zoals
bedoeld in artikel 61 van het KB van 18 april 2017 en dienen te voldoen aan de minimumeisen inzake
financiële en economische draagkracht en technische en beroepsbekwaamheid die worden opgelegd
aan de inschrijver.
Conform artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de onderaannemer een rechtstreekse
vordering ten opzichte van de bouwheer.

II.3 Verzekeringen
De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken,
alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht.
Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht, binnen een termijn van vijftien dagen na
ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid, toont de opdrachtnemer aan dat hij deze
verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de
opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt.
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II.4 Borgtocht
Er wordt geen borgtocht gevraagd.

II.5 Herzieningsclausule: Prijsherzieningen
Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing.

II.6 Uitvoeringstermijn
Er zijn drie maaibeurten voorzien:
Periode 1
Periode 2
Periode 3

16/05 – 31/05
16/06 – 30/06
16/09 – 15/10

II.7 Betalingstermijn
De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de
datum van ontvangst van de schuldvordering en de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken.
De betaling van de aan de aannemer verschuldigde sommen vindt plaats binnen de 30 kalenderdagen
vanaf de datum van beëindiging van de hierboven vermelde verificatie, voor zover de aanbestedende
overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel
vereiste documenten.

II.8 Waarborgtermijn
De waarborgtermijn voor deze werken bedraagt 12 kalendermaanden
De waarborgtermijn begint vanaf de dag van de voorlopige oplevering.

II.9 Voorlopige oplevering
Wanneer het bouwwerk op de daartoe vastgestelde datum wordt voltooid en voor zover de resultaten
van de keuringen en van de voorgeschreven proeven gekend zijn, wordt binnen 15 dagen na
bovengenoemde datum, naargelang het geval, een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van
weigering van oplevering opgemaakt.
Wanneer het werk vóór of na die datum wordt voltooid, geeft de aannemer daarvan bij aangetekende
zending of bij elektronische zending die op vergelijkbare wijze de exacte datum van de verzending
waarborgt kennis aan de leidend ambtenaar en vraagt terzelfdertijd de voorlopige oplevering. Binnen
15 dagen na de datum waarop het verzoek van de aannemer wordt ontvangen en voor zover de
resultaten van de keuringen en van de voorgeschreven proeven zijn gekend, wordt een procesverbaal van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt.
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II.10 Definitieve oplevering
Binnen de 15 kalenderdagen vóór de dag waarop de waarborgtermijn verstrijkt, wordt naargelang het
geval een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt.

II.11 Loon verschuldigd aan werknemers
Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/1, derde lid van het Sociaal
Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt van kennisgeving waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld
dat zij een zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de verplichting haar werknemers tijdig het loon te
betalen waarop deze recht hebben, onthoudt zij zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van
uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven,
en wel tot zij het bewijs voorlegt aan de aanbestedende instantie dat de betrokken werknemers
integraal zijn uitbetaald.
Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt
gesteld:
- ofwel, naargelang, het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in
artikel 49/1, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die
betrekking heeft op deze opdrachtnemer of onderaannemer;
- ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers bedoelde aanplakking.
De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de
onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan:
1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te
betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel
49/1 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer op
zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon tijdig
uit te betalen;
2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming
in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is gemachtigd de
overeenkomst te verbreken;
3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in
de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verder
onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen.
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II.12 Loon verschuldigd aan werknemers
Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/1, derde lid van het Sociaal
Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt van kennisgeving waarmee hij ervan in kennis wordt gesteld
dat hij een zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de verplichting zijn werknemers tijdig het loon te
betalen waarop deze recht hebben, onthoudt hij zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van
uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven,
en wel tot hij het bewijs voorlegt aan de aanbestedende instantie dat de betrokken werknemers
integraal zijn uitbetaald.
Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt
gesteld:
- ofwel, naargelang het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat hij de in
artikel 49/1, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die
betrekking heeft op deze opdrachtnemer of onderaannemer;
- ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers bedoelde aanplakking.
De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de
onderaannemingsovereenkomst die hij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan:
1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te
betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel
49/1 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer op
zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon tijdig
uit te betalen;
2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming
in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is gemachtigd de
overeenkomst te verbreken;
3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in
de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verder
onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen.
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II.13 Illegaal verblijvende onderdanen
Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/2, vierde lid, van het Sociaal
Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een of
meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt, onthoudt deze
onderneming zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog
verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot de aanbestedende
instantie een bevel in andere zin zou geven.
Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt
gesteld:
- ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in artikel 49/2, eerste dan
wel tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking
heeft op deze onderneming;
- ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming
van het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij een of meerdere illegaal verblijvende
onderdanen van een derde land in België tewerkstelt.
De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de
onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan:
1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te
betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel
49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer een
illegaal verblijvende onderdaan van een derde land tewerkstelt;
2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming
in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is gemachtigd de
overeenkomst te verbreken;
3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in
de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verdere
onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen.
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III. Technische bepalingen
Het maaien van de bermen en grachten is overeenkomstig :
Hoofdstuk XI Groenaanleg en groenonderhoud,
13.1 Maaien van grazige vegetaties
Onderhavige opdracht omvat :
1. Het maaien tot 10 à 12 cm hoogte van de vegetatie op de wegbermen en in de grachten van de
aangeduide straten van de gemeente As.
2. Het maaien tot 10 à 12 cm hoogte van de vegetatie in de grachten van de aangeduide straten van
de gemeente As.
3. Het maaien rond hindernissen behelst het voor- of namaaien van de vegetatie rond alle
hindernissen voorkomend in de wegbermen.
4. Het afvoeren, op kosten van de aannemer, van het maaisel en in het maaisel voorkomende afval,
vrijkomend bij de onder 1. en 2. vermelde maaiwerken onmiddellijk na de maaiwerken naar een
erkend verwerker of erkende/vergunde opslagplaats (te attesteren).
In de beschrijvende opmeting is per te maaien straat aangeduid:
a. de totaal te maaien lengte per straat,
b. oppervlakte te maaien per straat,
c. het totaal aantal te maaien hindernissen per straat
d. het aantal lopende meter te maaien gracht
In de te maaien oppervlakte bermen zijn niet inbegrepen :
- de onbegroeide bermen
- de bermen die door de achterliggende bewoners worden gemaaid, uitgezonderd deze waar het
maaisel zichtbaar blijft liggen.
Op de plannen zijn per maaiperiode de wegbermen en grachten aangeduid die moeten gemaaid
worden en waarvan het maaisel dient te worden afgevoerd. De bermen werden aangeduid met een
code, die terug te vinden is in de meetstaat.
De bermen dienen, behoudens andersluidende aanduiding, over de volledige breedte gemaaid te
worden. Het gaat dus om het wegbermvak vanaf de wegkant tot aan de kortst bijliggende grachtkant
of tot aan de perceelsgrens indien er geen gracht aanwezig is. Bij het voorkomen van struiken in de
wegbermen dient er tot aan deze struiken gemaaid te worden zonder deze te beschadigen.
Hindernissen worden afzonderlijk voorgemaaid met bosmaaier.
De grachten dienen langs de binnen- en buitenzijde gemaaid te worden, indien voorkomend ook de
achterliggende berm tot aan de perceelsgrens.
Teneinde controle te vergemakkelijken dienen wegen in hun geheel afgewerkt te worden in één dag.
Aanvang van de maaiwerken dient 5 dagen op voorhand gemeld te worden aan de opdrachtgever en
aan de gemeente.
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BIJLAGE A:
OFFERTEFORMULIER
PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP
“MAAIEN VAN DE WEGBERMEN 2018”
Openbare procedure

Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Het
totale offertebedrag moet zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven.
Natuurlijke persoon
Ondergetekende (naam en voornaam):
Hoedanigheid of beroep:
Nationaliteit:
Woonplaats (volledig adres):
Telefoon:
GSM:
Fax:
E-mail:
Contactpersoon:
Ofwel (1)
Rechtspersoon
De vennootschap (benaming, rechtsvorm):
Nationaliteit:
met zetel te (volledig adres):
Telefoon:
GSM:
Fax:
E-mail:
Contactpersoon:
vertegenwoordigd door de ondergetekende(n):
(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun
bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot
een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn
bekendgemaakt.)
Ofwel (1)
Tijdelijke vereniging
De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam
hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel):
VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE
BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE
OVERHEIDSOPDRACHT:
tegen de som van:
(in cijfers, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
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(in letters, inclusief btw)
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Algemene inlichtingen
Inschrijvingsnr. bij de RSZ.:
Ondernemingsnummer (alleen in België):
Onderaannemers
Er zullen onderaannemers worden aangewend: JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)
Gedeelte van de opdracht dat in onderaanneming wordt gegeven:

Volgende onderaannemers zullen hiervoor worden aangewend:

Personeel
Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een
andere lidstaat van de Europese Unie:
JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is)
Het betreft volgende EU-lidstaat:
Betalingen
De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening
(IBAN/BIC) ................................................ van de financiële instelling .................................
geopend op naam van ................................. .

Bij de offerte te voegen documenten
Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd:
- de gedateerde en ondertekende documenten, die het bestek verplicht over te leggen;
- de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen.
Gedaan te .....................................................................................................................................
De ................................................................................................................................................
De inschrijver,
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Handtekening: ...............................................................................................................................
Naam en voornaam: .......................................................................................................................
Functie: .........................................................................................................................................
Belangrijke nota
Er mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel
82 van het koninklijk besluit van 18 april 2017).
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is
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BIJLAGE B:
BANKVERKLARING
Deze verklaring betreft volgende overheidsopdracht: Maaien van de wegbermen 2018 (2018-045)
Hierbij bevestigen wij U dat de ......................................................................................................
(naam vennootschap) onze cliënt is sinds .....................................(datum).
Wat betreft de financiële relatie bank-cliënt
De financiële relaties die wij onderhouden met deze cliënt hebben tot op heden, ........................
(datum), beantwoord aan onze verwachtingen.
Op basis van de gegevens waarover onze bank vandaag beschikt hebben wij geen ongunstige
elementen vastgesteld en deze cliënt heeft tot op heden, voor zover wij kunnen nagaan en met
betrekking tot de ons gekende contracten en projecten, de financiële capaciteit gehad om de
contracten of projecten uit te voeren die haar werden toegewezen.
De .......................................................................... (naam vennootschap) geniet ons vertrouwen
en
ofwel : onze bank stelt op dit ogenblik volgende kredietlijnen ter beschikking van deze vennootschap
(alleen vermelden met de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de
cliënt) : ......................................................................................................................
ofwel : onze bank stelt op dit ogenblik kredietlijnen ter beschikking van de vennootschap.
ofwel : onze bank is bereid eventuele kredietaanvragen of een aanvraag voor borgstelling met het oog
op de uitvoering van de opdracht te onderzoeken.
ofwel : (geen van de drie voorafgaande verklaringen).
Deze verklaring houdt geen verbintenis in van onzentwege voor de toekomst en onze bank neemt
dienaangaande geen enkele verantwoordelijkheid.
Wat betreft de notoriëteit van de cliënt
De ......................................................................... (naam vennootschap) bekleedt een belangrijke
plaats (ofwel : is actief) in de sector
van ..............................................................................................
Tot op heden en voor zover we konden nagaan heeft ze een uitstekende (ofwel : goede) technische
reputatie en is gebleken dat ze werd geleid door bekwame en achtbare personen. De bank kan niet
verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid en de volledigheid van haar verschafte informatie.
De feiten die in de toekomst deze verklaring zouden beïnvloeden kunnen U niet automatisch worden
medegedeeld.
Opgemaakt in ............................................. , op ..................................................................... .
Benaming bank, naam en titel ondertekenaar en handtekening

Dit attest moet ingevuld bij de offerte gevoegd worden.
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SAMENVATTENDE OPMETING
“MAAIEN VAN DE WEGBERMEN 2018”
Nr.

Referentie

1

1

Beschrijving

Type Eenh. Hoev.

te maaien oppervlakte maaibeurt 1

VH

m²

51535

2

te maaien oppervlakte maaibeurt 2

VH

m²

48319

3

te maaien oppervlakte maaibeurt 3

VH

m²

111714

te maaien hindernissen periode 1

VH

stuk

445

5

te maaien hindernissen periode 2

VH

stuk

546

6

te maaien hindernissen periode 3

VH

stuk

933

te maaien grachten periode 1

VH

m

516

8

te maaien grachten periode 2

VH

m

909

9

te maaien grachten periode 3

VH

m

7600

4

7

2

3

EHP. in cijfers
excl. btw

Totaal excl. btw

Totaal excl. btw :
Btw 21% :
Totaal incl. btw :

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 4 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen echter telkens op 2 cijfers na de komma
afgerond te worden.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................ Handtekening:
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CATALOGUS VOOR OFFERTE
“MAAIEN VAN DE WEGBERMEN 2018”
Nr.

Referentie

1

1

Beschrijving

Eenh.

EHP. in cijfers
excl. btw

Btw%

te maaien oppervlakte maaibeurt 1

m²

21%

2

te maaien oppervlakte maaibeurt 2

m²

21%

3

te maaien oppervlakte maaibeurt 3

m²

21%

te maaien hindernissen periode 1

stuk

21%

5

te maaien hindernissen periode 2

stuk

21%

6

te maaien hindernissen periode 3

stuk

21%

te maaien grachten periode 1

m

21%

8

te maaien grachten periode 2

m

21%

9

te maaien grachten periode 3

m

21%

4

7

2

3

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 4 cijfers na de komma.
Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier.
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................
Naam en voornaam: ............................................................................ Handtekening:
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