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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

De aanbestedende overheid publiceert een aankondiging:

Waarop de Wet van 17 juni 2016 Titel II (klassieke sector) van toepassing is
Waarop de Wet van 17 juni 2016 Titel III (speciale sectoren) van toepassing is

Vereenvoudigde aankondiging van een opdracht
Bericht van aankoop
Bericht van verkoop

Afdeling I: Aanbestedende overheid/aanbestedende instantie

I.1) Naam en adressen 1 (gelieve alle aanbestedende diensten/instanties op te geven die verantwoordelijk zijn voor de procedure)
Oﬃciële benaming: Regie der Gebouwen - Regio Brussel

Nationaal
identiﬁcatienummer: 2 0208.312.646_26962

Postadres: Gulden Vlieslaan, 87 - bus 2
Plaats: BRUSSEL

NUTS-code: BE100

Postcode: 1060

Land: België

Contactpersoon: Jeroen Van Goethem

Telefoon: +32 493501209

E-mail: Jeroen.VanGoethem@buildingsagency.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460264

I.2) Gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding,
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving
op het gebied van aanbestedingen:
De opdracht wordt gegund door een aankoopcentrale.

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460264
De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: (URL)
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op
het hierboven vermelde adres
een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend
via elektronische weg op: (URL)
het hierboven vermelde adres
het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)
Oﬃciële benaming: Regie der Gebouwen - Operationele dienst Brussel

Nationaal identiﬁcatienummer: 2

Postadres: De oﬀertes moeten worden verzonden per mail naar het adres freemarket.BRU@buildingsagency.be
Plaats: Brussel

NUTS-code: BE100

Postcode: 1000

Land: België

Contactpersoon:

Telefoon:

E-mail: freemarket.BRU@buildingsagency.be

Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://www.buildingsagency.be
Adres van het kopersproﬁel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=460264
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en
apparaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)
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I.4) Soort aanbestedende overheid en hoofdactiviteit(en)
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met
inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Nationaal of federaal agentschap/bureau
Regionale of plaatselijke instantie

Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
Publiekrechtelijke instelling
Europese instelling/Europees agentschap of internationale
organisatie
Ander type:

I.5) Hoofdactiviteit(en) van de aanbestedende overheid
Algemene overheidsdiensten

Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Defensie

Sociale bescherming

Openbare orde en veiligheid

Recreatie, cultuur en godsdienst

Milieu

Onderwijs

Economische en ﬁnanciële zaken

Andere:

Gezondheid

I.6) Aanbestedende instantie
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Vervoersdiensten per spoor

Elektriciteit

Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Winning van gas en aardolie
Opsporing en winning van steenkool en andere vaste
brandstoﬀen
Water

Havenactiviteiten

Postdiensten

Luchthavenactiviteiten
Andere activiteit:
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Afdeling II: Voorwerp van de opdracht
II.1) Beschrijving
II.1.1) Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven
benaming: Brussel - FOD ﬁnancien - Zonneschermen vervangen.

Referentienummer: 2

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten
(Kies slechts één categorie – werken, leveringen of diensten – die het best overeenkomt met het voorwerp
van uw opdracht of aankoop/aankopen)
Werken

Leveringen

Diensten

NUTS-code: 1 [ BE100 ]
Voornaamste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederingen of verlening van de
diensten:
II.1.3) Beknopte beschrijving van de opdracht of van de aankoop/de aankopen: Brussel - FOD ﬁnancien - Zonneschermen
vervangen.
II.1.4) CPV-classiﬁcatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten): 45421144 CPV-code subcategorie: 1, 2
II.1.5) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen

ja

neen

Inschrijvingen mogen worden ingediend voor

alle percelen

meerdere percelen, maximumaantal

één perceel
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Afdeling III: Juridische, economische, ﬁnanciële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.1) Technische en beroepsbekwaamheid
Accreditatienummer:

Categorie:

Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
Eventuele minimumeisen: 2
III.1.2) Informatie over voorbehouden opdrachten
De opdracht is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van kansarmen of
personen met een handicap tot doel hebben
De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van programma’s voor beschermde arbeid
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Afdeling IV: Procedure
IV.1) Soort procedures
IV.1.1) Type procedure
Bericht van aankoop
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking (met publicatie in Free Market)
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande oproep tot mededinging (met publicatie in Free
Market)
Bericht van verkoop
Openbaar
Niet-openbaar
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging

IV.2) Administratieve inlichtingen
IV.2.1) Referentienummer toegekend aan het dossier door de aanbestedende overheid:BRU-2022-220077-JVG_zonneschermen
vervangen-F50_0
IV.2.2) Indiening van oﬀerte:
Het e-Tenderingplatform zal gebruikt worden:
Andere:

ja

neen

andere

IV.2.3) Gebruik van veilingen (alleen verkopen):
Elektronische veilingen
ja
neen
Zo ja, via de e-Auction-applicatie…:
IV.2.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: (dd/mm/jjjj) 27/10/2022 Plaatselijke tijd: (uu:mm) 12:00
IV.2.5) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
[ FR ] [ NL ]
IV.2.6) In geval van verkoop/verkopen – gunningscriterium/-criteria:
Kwaliteitscriterium 1, 2, 20
Kostencriterium 1, 20
Prijs 21

- Weging:
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1) Andere informatie (indien van toepassing) 2
Plaatsbezoek op aanvraag :
Contact: 0493/501209
Jeroen.VanGoethem@buildingsagency.be

VI.2) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 05/10/2022

Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.
1
2
4
20
21

herhaal indien nodig
indien van toepassing
als deze informatie bekend is
in plaats van een weging kan belang worden toegekend
in plaats van een weging kan belang worden toegekend; indien de prijs het enige gunningscriterium is, wordt de weging niet gebruikt

