
 I.  II.  III.  IV.  VI. 

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 

diensten 

 

Afdeling I: Aanbestedende dienst 

 I.1 Naam en adressen 

Gemeente Sint-Jans-Molenbeek, Graaf van Vlaanderenstraat, 20 , BE-1080 

Brussel, NUTS-Code: BE1, Contact: Mevrouw Sandra Barco Diaz. Tel.: +32 

26004931. E-mail: sbarco@molenbeek.irisnet.be. 

Hoofdadres: (URL) www.molenbeek.be 

 I.3 Communicatie 

De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis 

beschikbaar op: 

(URL) https://enot.publicprocurement.be/changeLanguage.do?language=fr-

FR 

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op : 

het hierboven vermelde adres. 

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden 

ingediend : 

via elektronische weg op (URL) : https://eten.publicprocurement.be. 

 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 

Uitnodiging tot indienen offerte - Busverhuur voor kindervervoer met 

chauffeur - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande 

bekendmaking. 

Referentienummer:  141/2021/013. 

 II.1.2 CPV code 

60172000: Bus- en autobusverhuur met chauffeur. 

 II.1.3 Type opdracht 

Diensten. 

 II.1.4 Korte beschrijving 

zie II.1.1. 

 II.1.6 Inlichtingen over percelen 

Verdeling in percelen?:  Ja. 

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor : Alle percelen. 

 II.2 Beschrijving 
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 II.2.1 Benaming 

Trajets dans un rayon de 40 km - Courts trajets. 

Perceel nr.:  1. 

 II.2.2 Aanvullende CPV-code(s) 

60172000: Bus- en autobusverhuur met chauffeur. 

 II.2.3 Plaats van uitvoering 

NUTS-code: BE1. 

Voornaamste plaats van uitvoering:  diverse locaties. 

 II.2.4 Beschrijving van de aanbesteding (aard en omvang van de diensten) 

zie II.2.1. 

 II.2.5 Gunningscriteria 

Kostencriterium - Prix/Trajet, Weging: 80. 

Kostencriterium - Prix par bus en réserve mais disponible/jour, Weging: 20. 

 II.2.7 Looptijd 

Aanvang:  01/01/2022. 

Einde:  31/12/2022. 

Deze opdracht kan worden verlengd:  Neen. 

 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 Beschrijving 

 II.2.1 Benaming 

Trajets dans un rayon supérieur à 40 km - Longs Trajets. 

Perceel nr.:  2. 

 II.2.2 Aanvullende CPV-code(s) 

60172000: Bus- en autobusverhuur met chauffeur. 

 II.2.3 Plaats van uitvoering 

NUTS-code: BE1. 

Voornaamste plaats van uitvoering:  diverse locaties. 

 II.2.4 Beschrijving van de aanbesteding (aard en omvang van de diensten) 

zie II.2.1. 

 II.2.5 Gunningscriteria 

Kostencriterium - Prix/Trajet, Weging: 80. 

Kostencriterium - Prix par bus en réserve mais disponible/jour, Weging: 20. 

 II.2.7 Looptijd 

Aanvang:  01/01/2022. 

Einde:  31/12/2022. 

Deze opdracht kan worden verlengd:  Neen. 

 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. 

 

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:   

* 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. 

* De volgende documenten zijn beschikbaar via elektronische weg en de 

aanbesteder vraagt zelf deze inlichtingen: 

- Het attest van aangifte en van betaling van de sociale zekerheidsbijdragen 

van de RSZ; 

- Het attest van BTW-plichtigheid (FOD Financiën); 

- De juridische situatie (niet-faillissement of soortgelijke situatie) bij de 

KBO; 

 

De andere documenten zullen aan de vermoedelijke opdrachtnemer 

gevraagd worden. 

* Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt 

door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of 

herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver: 

- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is 

gegaan, voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, 

terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische 

activiteiten, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk 

misdrijf, witwassen van geld, financiering van terrorisme, kinderarbeid en 

andere vormen van mensenhandel, tewerkstelling van onderdanen van 

derde landen die illegaal in het land verblijven; 

- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn 

werkzaamheden heeft gestaakt of een gerechtelijke reorganisatie heeft 

bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van 

een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en 

reglementeringen; 

- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van 

vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en 

niet het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de 

nationale wetgevingen en reglementeringen; 

- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is 

gegaan, voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 

Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de 

inschrijver zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het 

afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van inlichtingen 

opvorderbaar in het kader van de kwalitatieve selectie. 

 III.1.2 Economische en financiële draagkracht 

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:   



Geen. 

Eventuele minimumeisen:  Geen. 

 III.1.3 Technische en beroepsbekwaamheid 

Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:   

1. Een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste drie jaar 

werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of 

privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. 

Eventuele minimumeisen:  1. -, 30.000 EUR HTVA (montant individuel par 

référence). 

 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:  Neen. 

 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:  Neen. 

 

Afdeling IV: Procedure 

 IV.1 Beschrijving 

 IV.1.1 Type procedure 

Mededingingsprocedure met onderhandeling. 

Versnelde procedure, Motivering:  Vereenvoudigde 

onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. 

 IV.1.3 Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch 

aankoopsysteem 

De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst:  Neen. 

 IV.1.5 Inlichtingen inzake onderhandeling (enkel voor 

mededingingsprocedures met onderhandeling) 

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen 

op basis van de initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren. 

 IV.2 Administratieve inlichtingen 

 IV.2.2 Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen 

Datum:  26/11/2021. 

Plaatselijke tijd:  11.30. 

 IV.2.4 Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen 

of aanvragen tot deelneming 

Nederlands. Frans. 

 IV.2.6 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving 

gestand moet doen 

De inschrijving moet geldig blijven tot:  26/03/2022. 

 

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen 

 VI.1 Inlichtingen over periodiciteit 

Periodieke opdracht:  Neen. 



 VI.2 Inlichtingen over elektronische workflows 

Elektronische facturering wordt aanvaard. 

 VI.3 Nadere inlichtingen 

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering 

internetsite https://eten.publicprocurement.be/. 

 VI.4 Beroepsprocedures 

 VI.4.1 Beroepsinstantie 

Administratie van de raad van State - afdeling bestuursrechtspraak, 

Wetenschapstraat, 33, BE-1040 Brussel. Tel.: +32 22349611. E-

mail: techniquelegislative@conseildetat.be. 

 VI.5 Datum van verzending van deze aankondiging 

13/10/2021. 
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