
Oproep tot het indienen van kandidaturenaanvragen voor de realisatie van een fresco in 

het kader van het Stadsvernieuwingsprogramma - SVC 05 "Heyvaert-Poincaré". 

Projectlocatie: Nijverheidskaai 5 en 5B. 

Oppervlakte van de te behandelen muur: tussen 80 m² en 90 m², met een hoek. Er komt ook 

een poort van ongeveer 4m breed (die ook geschilderd kan worden).  

Wandmaterialen: onbewerkte (dus onbehandelde) houten panelen in lichtbruine kleur.  

Het fresco kijkt uit over het Ninoof Park van de Ninoofse poort., Hhet zal er voor een 

beperkte periode (tussen 2 en 5 jaar) blijven omdat het perceel, gelegen achter de muur, dat 

het zal verbergen zal worden bgebouwd. De panelen zullen echter verplaatsbaarwijderbaar 

zijn, zodat de fresco elders opnieuw kan worden geïnstalleerd. 

Periode van tenuitvoerlegging: November/December 2019. 

De gunningscriteria zijn:  

1.      De voorgestelde begroting en het realistische aspect ervan. 

2.      Het realistische aspect van de planning en de voorgestelde methode om ervoor te 

zorgen dat deze wordt nageleefd.  

3.      De relevantie van het voorgestelde thema en grafische middeleninstrument.  

4.      De impact van de artistieke representatie van het beeld op de omgeving. 

5.      Een participatieve dimensie (met de inwoners van de wijk) tijdens Het feit dat de 

uitvoeringsmethode een participatieve dimensie heeft (met de inwoners van de wijk) is 

een pluspunt.  

Het aanbod moet de volgende documenten bevatten:  

1. dehet offerte dieat is opgesteld op het "offerteformulier" dieat u in de bijlage vindt, 

ingevuld en ondertekend. 

Het is mogelijk twee voorstellen in te dienen (bv. één met en één zonder 

participatiedeelname, één met duurzaam materiaal en één zonder...) met twee 

begrotingsopties.  

Het offertebiedformulier moet volledig worden ingevuld en ondertekend door de 

indiener bieder of zijn gemachtigde. Elke inschrijving die is opgesteld op basis van 

een ander document dan het door de aanbestedende overheiddienst verstrekte 

document, valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de inschrijver. 

 

2.      Intentienota. Deze nota moet de aanbestedende overheiddienst in staat stellen de 

kwaliteit van het voorstel te beoordelen in het licht van de doelstellingen van de 



aanbestedende overheiddienst. Het zal ideeën of principes bevatten met betrekking tot de 

volgende aspecten: 

- intenties met betrekking tot de definitie van een thema en een grafisch hulpmiddel voor 

muurbeelden; 

- intenties met betrekking tot de coördinatie en artistieke ontwikkeling van muurbeelden; 

- intenties met betrekking tot de aanwezigheid van muurbeelden in de buurt en hun impact op 

hun omgeving; 

- de gebruikte programma's en hulpmiddelen voor de beeldproductie; 

- een gedetailleerde begroting van de elementen die in de offerte zijn opgenomen; 

- de voornemens met betrekking tot de methodologie voor het opzetten van de participatie- en 

de animatie ervan deze en het voorstel voor een planning (optioneel); 

De intentienota zal de vorm hebben van een A4-bestand en kan vergezeld gaan van illustraties 

van elk type (foto's, schetsen, perspectieven of andere grafische documenten die het resultaat 

zijn van een computermontage). 

 

3. Een relevant voorbeeld van een van je artistieke prestaties. 

Gelieve uw offerte per e-mail in te dienen op obadiou@molenbeek.irisnet.be 

Uiterste datum voor het indienen van offertes: 11 september 2019. 


