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Bulletin der Aanbestedingen
Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan 30, bus 1

B-1000 Brussel

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

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: Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0227.581.301_26661

Postadres: Jourdanstraat 45-55
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1060

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail: mpo@slrb.brussels

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://slrb-bghm.brussels
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=455974
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)
II.1) Omvang van de aanbesteding
II.1.1) Benaming: Project HAP te 1040 Etterbeek
II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 45000000
II.1.3) Type opdracht

Werken

Referentienummer: 2 SLRB-HAP _ MT-WOF02_1

CPV-code subcategorie: 1, 2

Leveringen

Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: De opdracht beoogt de aanstelling van een onderneming belast met de volledige opdracht voor
de uitvoering van de werken voor de bouw van 6 sociale woningen, 3 woningen voor middeninkomens en 6 ondergrondse
parkeerplaatsen, alsook de inrichting van het binnenterrein van het woonblok in het kader van de Alliantie Wonen.
Ter informatie: bij de Raad van State loopt een procedure tot nietigverklaring van de vergunning voor de werkzaamheden.
Hoewel de Raad van State nog geen uitspraak heeft gedaan, weze er niettemin op gewezen dat in een verslag van het
Auditoraat wordt geconcludeerd dat het beroep moet worden verworpen wegens gebrek aan gegrondheid.
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/10/2022
VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7
TED eSender-login: 7 BE001

eNotices

TED eSender

een ander kanaal:

TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2022-531922
Nummer van de aankondiging in het PB S:
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 22/08/2022
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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)
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Perceel nr.: 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Minimumtermijn gedurende welke
de inschrijver zijn inschrijving
gestand moet doen

In plaats van:

Te lezen:
6

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2
De geldigheidsduur van de oﬀerte is 6 maanden. Deze informatie is opgenomen in punt IV.2.6 van de aankondiging van de
opdracht.

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
7

herhaal indien nodig
indien van toepassing
verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt

