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Rectificatie
Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/25/EU

Ter herinnering: als correcties of wijzigingen van een aankondiging een belangrijke wijziging van de mededingingsvoorwaarden tot gevolg
hebben, moeten de oorspronkelijk gestelde termijnen worden verlengd of moet een nieuwe procedure worden uitgeschreven.

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

I.1) Naam en adressen 1

Officiële benaming: Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijstoffen Nationaal
identificatienummer: 2 0222.116.241_25489

Postadres: Kunstlaan 14

Plaats: Brussel NUTS-code: BE100 Postcode: 1210 Land: België

Contactpersoon: Tomy Vandevyvere Telefoon: +32 22121023

E-mail: t.vandevyvere@ondraf.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.ondraf.be
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=398055
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Concessie voor diensten met als onderwerp exploitatie van
Bistro Tabloo

Referentienummer: 2 Ondraf/Niras-NOCA
2020-0270-F24_1

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 55000000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: NIRAS werd door de wetgever belast met het verantwoord en veilig beheer van radioactief afval en is
een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid waarvan de kantoren gevestigd zijn te 1210 Brussel aan de Kunstlaan 14 met
ondernemingsnummer 0222.116.241.
Haar opdrachten en werkingsmodaliteiten zijn vastgelegd door artikel 179, § 2 van de wet van 8 augustus 1980 en het koninklijk
besluit van 30 maart 1981.
In het kader van artikel 2 § 3, 4° van voormeld KB heeft NIRAS de opdracht een informatie- en communicatieprogramma voor
het geheel van haar activiteiten op te stellen en uit te voeren.
Aldus werd door NIRAS te Dessel een informatiecentrum ISOTOPOLIS opgericht in 1994 ten einde het publiek te informeren
over de opdracht die zij heeft verkregen naar de veilige en verantwoorde opslag en berging van radioactief afval.
In de plaats van ISOTOPOLIS wordt momenteel gewerkt aan een nieuw bezoekers-en communicatiecentrum genaamd TABLOO,
gelegen te Dessel aan de Gravenstraat 3.
Tabloo, met een bruikbare vloeroppervlakte van 5.545 m², richt zich op 40.000 informatieve bezoekers op jaarbasis.
Tegelijkertijd is het communicatiecentrum bedoeld als een ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers in de regio,
omliggende bedrijven en is het zodanig georganiseerd dat zoveel mogelijk ruimtes meervoudig inzetbaar zijn en afwisselend
door verschillende gebruikersgroepen en door de lokale gemeenschap gebruikt kunnen worden alsook voor verschillende
activiteiten. Mede door deze invulling wordt een horecagelegenheid noodzakelijk geacht en werd hiervoor in het gebouw de
nodige ruimte voorzien (zie bijlage 1: omschrijving gebouw)
‘Bistro TABLOO’ zal aldus een combinatie worden van een ontmoetingsplaats voor de bezoekers maar ook van een cultuur- en
praatcafé waar allerlei activiteiten kunnen ontwikkeld worden.
Om aan de bezoekers van TABLOO een kwaliteitsvolle ontvangst te kunnen waarborgen, werd besloten om via een
concessieprocedure de geschikte kandidaat te vinden voor de uitbating van de horecagelegenheid.
Hiervoor werd een procedure ontwikkeld die eigen is aan het doelpubliek en zal verlopen volgens een “concessiedialoog” om te
komen tot het afsluiten van een concessieovereenkomst voor een duurtijd van 4 jaren, verlengbaar met 2 periodes van telkens
één jaar.
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 15/01/2021

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7 eNotices TED eSender een ander kanaal:
TED eSender-login: 7 BE001 TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2021-501003
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 11/01/2021
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Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

1 herhaal indien nodig
2 indien van toepassing
7 verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging 1 (de afdeling en het desbetreffende punt in de oorspronkelijke
aankondiging vermelden)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2

Bij de nl publicatie is er een tikfoutje in de datum van de platsbezoek geslopen (namelijk 22/1 ipv 22/2)
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