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I. Zijn van toepassing op deze opdracht:

Volgende wetten en besluiten:
₋ Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (hierna “de Wet”);
₋ Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 

2017 (hierna “KB Plaatsing”);
₋ Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 
(hierna “KB Uitvoering”);

₋ Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 
17 juni 2013 (hierna “Wet Rechtsbescherming”)

₋ Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering 
van hun werk, en latere wijzigingen;

₋ Wet van 20 maart 1991 en zijn wijzigingen houdende regeling van de erkenning van 
aannemers van werken;

₋ Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking 
van Richtlijn 95/46/EG” (hierna “Algemene Verordening Gegevensbescherming”)

Alle latere aanvullingen en wijzigingen van voormelde wetten en besluiten, geldig op datum 
van bekendmaking, alsook de bepalingen van het bestek die aanvullingen en wijzigingen 
kunnen inhouden van voormelde wetten en besluiten en alle andere documenten waarnaar 
het bestek verwijst.

Volgende afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen: 
- Art. 64-65 en 156-157 KB uitvoering 
- Art. 58 van de Wet: verdeling van de opdracht in percelen.  Deze opdracht omvat één 

perceel.                           De opdracht wordt niet verdeeld in verschillende percelen omdat 
de essentie van onderhavig innovatiepartnerschap er net in bestaat om een 
geïntegreerde en gecoördineerde multimodale mobiliteitsoplossing uit te werken voor het 
woon-werkverkeer en dienstverplaatsingen van de werknemers van de bedrijven van de 
Zuidelijke Mozaïek. Mede door het cofinancieringsmodel is het onontbeerlijk om het 
geheel uit te besteden. 

De opdrachtdocumenten:
₋ de oproep tot deelneming
₋ onderhavig bestek
₋ het bijhorende model van kandidatuur en offerteformulier
₋ de bijlage: Finale nota “Mobiliteitscoördinatiecentrum Zuidelijke Rand Gent” dd. 31 

oktober 2017
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₋ Het document “algemene voorschriften inzake veiligheid, gezondheid, welzijn en orde” 
dat alle gebruikelijke voorschriften met betrekking tot de organisatie van de veiligheid op 
de bouwplaats bevat en integraal van toepassing is op deze opdracht. Dit document kan 
geraadpleegd en gedownload worden op de site stad.gent/overheidsopdrachten

De Stad Gent streeft naar een tolerante samenleving en bindt de strijd aan tegen 
discriminatie, ook op de arbeidsmarkt. De opdrachtnemers van haar 
overheidsopdrachten worden geacht eenzelfde houding aan te nemen. Zie Bijzondere 
Voorwaarden inzake non-discriminatie en gelijke kansen, punt “Opmaak van de 
aanvraag tot deelneming/offerte” van de Plaatsingsregels en laatste punt van de 
Uitvoeringsregels van toepassing op de opdracht.
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II. Definities

- Kandidaat: de entiteit die een aanvraag tot deelneming/kandidatuur indient teneinde 
geselecteerd te worden om in de tweede fase uitgenodigd te worden om een offerte in te 
dienen.

- Aanvraag tot deelneming/kandidatuur: het document waarmee de kandidaat zijn 
interesse in het project laat blijken en aantoont dat hij voldoet aan de minimumvereisten 
vastgelegd in dit bestek

- Inschrijver: de geselecteerde kandidaat die een offerte heeft ingediend.
- Offerte: het document waarmee de geselecteerde inschrijver een concreet voorstel voor 

onderhavig project doet aan de Stad (zowel inhoudelijk als financieel).
- Aanbestedende overheid: de Stad Gent die deze procedure uitschrijft en uiteindelijk 

een contract zal afsluiten met de gekozen inschrijver.
- Voorkeursbieder: de inschrijver met de hoogst gerangschikte offerte die in eerste 

instantie in aanmerking komt als onderhandelingspartner van de aanbestedende 
overheid.

- Opdrachtnemer: de inschrijver die de opdracht toegewezen krijgt en die het pilootproject 
zal uitvoeren.

- Best And Final Offer (BAFO). Op het einde van de onderhandelingen nodigt de 
aanbestedende overheid de voorkeursbieder(s) uit om zijn beste en definitieve condities 
(BAFO of definitieve offerte) in te dienen.

- Mobiliteitsmanagement: het beheersen en sturen van de mobiliteitsvraag van 
individuen en/of bedrijven richting duurzame mobiliteit op basis van het STOP-principe.

- STOP-principe: prioriteringsrichtlijn bij het maken van mobiliteitskeuzes waarbij altijd 
eerst maatregelen genomen worden ten voordele van Stappers, dan Trappers, Openbaar 
vervoer en als laatste Privé vervoer.

- Ontzorgen: het ontlasten van bedrijven van alles wat geen corebusiness is. In uitvoering 
van deze opdracht neemt de opdrachtnemer alle taken van bedrijven op zich met 
betrekking tot het organiseren en verduurzamen van het woon-werkverkeer en 
dienstverplaatsingen.

- Mobiliteitscoördinatiecentrum of kortweg MCC: de naam waaronder de 
opdrachtnemer de opdracht of het pilootproject zal uitvoeren en realiseren.

- Werkgroep: het orgaan dat de dagdagelijkse werking van het MCC opvolgt. De 
werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de opdrachtnemer en vertegenwoordigers 
van de Stad Gent (Dienst Economie en IVA Mobiliteitsbedrijf) en komt minstens 
maandelijks samen.

- Stuurgroep: het orgaan dat de doelstellingen voor het MCC bepaalt, evalueert en 
bijstuurt op basis van de algemene visie, in het bijzonder de beheersing van de 
automobiliteitsvraag in de Zuidelijke Mozaïek zodat de economische ontwikkeling 
maximaal kan plaatsvinden. De stuurgroep bestaat uit de leden van de werkgroep, 
aangevuld met beleidsmakers van de Stad. 

- Stakeholders: alle belanghebbende partijen betrokken bij de werking van het MCC.
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III. Leeswijzer 

Onderhavig document is het bestek betreffende de dienstenopdracht voor het 
Mobiliteitscoördinatie- centrum voor de Zuidelijke Mozaïek van Gent – mobiliteitsontzorging 
bij bedrijven (concept en realisatie). 
Dit document en haar bijlagen bevatten alle nodige gegevens en randvoorwaarden die 
geïnteresseerden moeten toelaten om in de eerste fase van de procedure een aanvraag tot 
deelneming/kandidatuur in te dienen en om in voorkomend geval, na uitnodiging door de 
aanbestedende overheid, in de tweede fase een offerte met een concrete invulling voor het 
project in te dienen. 
Dit bestek bevat enerzijds alle procedureregels met betrekking tot de opeenvolgende 
procedurestappen, de richtlijnen voor opmaak van de kandidaturen en de offertes, de 
selectie- en gunningscriteria ( deel IV. Plaatsingsregels van toepassing op het 
innovatiepartnerschap) en anderzijds alle regels die de uitvoering van het project beheersen, 
zowel de administratieve uitvoeringsregels (deel V. Uitvoeringsregels van toepassing op 
deze opdracht) als de technische bepalingen (deel VI. Technische bepalingen). In dit laatste 
deel wordt duidelijk gemaakt wat van de opdrachtnemer wordt verwacht, welke 
minimumeisen en prestatieniveaus er zijn alsook wat de budgettaire randvoorwaarden zijn. 

Aan de geïnteresseerden wordt gevraagd dit bestek aandachtig te lezen en zich strikt 
te houden aan alle voorwaarden. Opgelet, het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument vergt bijzondere aandacht want is verplicht bij de aanvraag 
tot deelneming te voegen! 
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IV. Plaatsingsregels van toepassing op het innovatiepartnerschap

IV.1 Voorwerp van de opdracht

 Inleiding: nood aan innovatieve dienstverlening, een Mobiliteitscoördinatiecentrum 
voor de Zuidelijke rand

In de hoog dynamische regio in het zuiden van Gent, de Zuidelijke Mozaïek genoemd, staan 
tal van economische projecten gepland. Om deze ontwikkelingen ten volle te laten 
plaatsvinden en om andere, nu nog ongekende, uitbreidingen of projecten niet te 
hypothekeren, zijn ingrepen op vlak van mobiliteit absoluut noodzakelijk. Om de 
bereikbaarheid van de regio en de doorstroming op de E40 en R4 te garanderen zal de Stad 
Gent binnenkort in de eerste plaats nieuwe en strengere parkeernormen hanteren voor de 
nieuwe ontwikkelingen. Dit betekent dat het aantal parkeerplaatsen bij nieuwe 
ontwikkelingen zal worden ingeperkt. 
Om deze parkeerrichtlijnen haalbaar te maken en te houden voor de bedrijven en hun 
werknemers is een flankerend mobiliteitsbeleid essentieel en onontbeerlijk.

Met onderhavig pilootproject wil de Stad Gent daarop een antwoord bieden. 
De Stad is op zoek naar een partner die het mobiliteitsmanagement op een overkoepelend 
niveau kan invullen en coördineren, de noodzakelijke ondersteuning kan bieden aan 
bedrijven bij het uitwerken van een intern mobiliteitsbeleid en een ontzorgende rol kan 
opnemen ten aanzien van de betrokken bedrijven door concrete duurzame 
mobiliteitsoplossingen aan te bieden.

De sites waarop de voormelde nieuwe parkeerrichtlijn van toepassing zijn en die dus ook de 
scope uitmaken van voorliggend pilootproject bevinden zich binnen het gebied ingekleurd op 
onderstaande kaart.
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De Stad wenst met deze partner een innovatiepartnerschap af te sluiten teneinde dat 
integrale mobiliteitsmanagement te ontwikkelen, te organiseren, te operationaliseren en te 
coördineren en dit onder de naam “Mobiliteitscoördinatiecentrum” of kortweg “MCC”. Door in 
overleg te gaan met bedrijven, overheden en vervoersaanbieders zal het MCC een tactische 
en operationele rol spelen in het optimaliseren en verduurzamen van de werk gerelateerde 
mobiliteit naar en binnen de zone. Bedoeling is dat door het ontstaan van schaaleffecten 
efficiëntere oplossingen worden geboden en dat bij de bedrijven de bereidheid tot participatie 
wordt bekomen. 

De kerntaken van het Mobiliteitscoördinatiecentrum zullen bestaan in: 
- het ontzorgen van bedrijven in de zuidelijke mozaïek op vlak van woon-werkverkeer en 

dienstverplaatsingen door proactieve mobiliteitscoördinatie en expertise;
- het capteren van de mobiliteitsnoden van de bedrijven en hun medewerkers en 

oplossingen op maat zoeken op de markt uitgaand van efficiëntie en kostenoptimalisatie;
- het uitwerken van een wervings- en communicatiestrategie waarbij de bedrijven uit het 

Zuiden van Gent overtuigd worden om aan te sluiten bij het MCC;
- het inrichten van een frontoffice dat als single point of contact fungeert naar de bedrijven; 
- het aanbieden van concrete duurzame vervoersalternatieven op maat van elk bedrijf;
- de communicatie en promotie van de dienstverlening;
- het organiseren van een structuur die inspraak en betrokkenheid van de bedrijven 

garandeert bij besluitvorming (stakeholdersgroep). De grote strategische lijnen van het 
MCC worden uitgezet door de stuurgroep waar alle belangrijke partners deel van uit 
horen te maken; 

- eenvoudige en transparante verrekening van de diensten op basis van een 
cofinancieringsmodel Stad – bedrijven;

- evaluatie en monitoring van het mobiliteitsbeleid op een continue basis en rapportering 
aan de Stad.

De globale visie rond het Mobiliteitscoördinatiecentrum werd omschreven in het eindrapport 
“Mobiliteitscoördinatiecentrum Zuidelijke Rand Gent (31 oktober2017)”, ter afronding van een 
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studieopdracht in opdracht van de Stad Gent. Deze nota kan de opdrachtnemer richting 
geven bij de uitwerking van het MCC. 

 Omschrijving van de opdracht

Omdat de dienstverlening die de Stad voor ogen heeft niet zo maar beschikbaar is op de 
markt, zoekt de Stad een partner die met haar en in nauwe samenwerking met de bedrijven 
een pilootproject wil doorlopen dat maximaal tot 31 december 2021 duurt in de vorm van een 
innovatiepartnerschap, een nieuwe procedure in de overheidsopdrachtenwetgeving. Deze 
procedure biedt een grote flexibiliteit om de gewenste dienstverlening stapsgewijs te 
ontwikkelen en daarover tussentijds te onderhandelen. 

De opdracht zou grosso modo uit twee fasen bestaan; een onderzoeks- en 
ontwikkelingsfase en vervolgens een operationele/commerciële fase.  

Tijdens de onderzoeks- en ontwikkelingsfase, die maximum 5 maanden in beslag mag 
nemen, zal de opdrachtnemer in eerste instantie de noden van de bedrijven in kaart 
brengen, het MCC inrichten qua personeel voor front- en backoffice, locatie, communicatie, 
promotie, dienstverleningspakket aan de bedrijven, overlegstructuur, etc. en een concreet 
actieplan opmaken voor het eerste effectieve werkingsjaar van het MCC tot en met 31 
december 2019 gekoppeld aan een financieel model, waarin de afnemende bedrijven 
participeren in de werking van het MCC op basis van een bijdrage per VTE. 
Dit actieplan moet weliswaar kaderen in een inhoudelijke en financiële visie op middellange 
termijn.
Deze eerste fase zal in ieder geval gerealiseerd worden door de opdrachtnemer, tot en met 
de opmaak van het actieplan én volledig op bekostigd worden door de Stad Gent. 

Na goedkeuring door de Stad van voormeld actieplan en nadat ondubbelzinnige afspraken 
zijn gemaakt over de wijze van prijsbepaling, de maximumkosten voor dat eerste 
werkingsjaar en ook duidelijke doelstellingen zijn geformuleerd , gaat de zogenaamde 
operationele/commerciële fase van het MCC van start. 
Het is de bedoeling dat de werking van het MCC vanaf dat moment wordt uitgetest op basis 
van de gemaakte afspraken maar ook blijft evolueren, kwalitatief door optimalisatie van de 
werking en het mobiliteitsaanbod voor de bedrijven en kwantitatief door het aantrekken van 
steeds meer bedrijven, hetgeen het aandeel in de financiering door de Stad gradueel moet 
doen afnemen. 
Voor de operationele fase is het de bedoeling dat elk bedrijf dat zich aansluit bij het MCC 
jaarlijks een financiële bijdrage  levert die berekend wordt op basis van de tewerkstelling van 
het bedrijf in kwestie, uitgedrukt in VTE (voltijds equivalenten).
Uitgangspunt bij de start van het MCC is een maximale bijdrage van €85/VTE/jaar. De 
bijdrage van het bedrijf wordt bepaald op niveau van het bedrijventerrein.  Op basis van de 
ligging en reeds aanwezige mobiliteitsvoorzieningen kan de bijdrage per site verschillend 
zijn. 
De Stad voorziet voor zijn eigen bijdrage tot eind 2021 een totaal budget van 2.150.000 euro. 
De  bijdrage van de bedrijven in de totale financiering bedraagt bij de start minimaal 30% en 
wordt gradueel groter, vooral door het groter aantal bedrijven dat op termijn deelneemt aan 
het MCC. 

Kenmerkend aan de procedure van het innovatiepartnerschap is dat de aanbestedende 
overheid én de opdrachtnemer permanent met elkaar in wisselwerking, dialoog en overleg 
gaan om stapsgewijs de dienstenopdracht vorm te geven. Daartoe worden in gezamenlijk 
overleg mijlpalen geformuleerd, die door de opdrachtnemer gehaald moeten worden. Indien 
de opdrachtnemer de vooropgestelde doelstellingen niet haalt, kan de aanbestedende 
overheid de opdracht stopzetten. In voorkomend geval zal de opdrachtnemer worden 
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vergoed voor alle uitgevoerde diensten maar zal hij geen aanspraak kunnen maken op enige 
schadevergoeding van welke aard dan ook. 

De opmaak van een concreet actieplan met inbegrip van begroting en prijs- en 
kosteninventaris voor het eerste werkingsjaar van het MCC tot en met 31 december 2019 
vormt de eerste mijlpaal. De evaluatie/rapportering van het eerste werkingsjaar en het 
actieplan voor het tweede werkingsjaar voor 2020 vormt de tweede mijlpaal. Hetzelfde geldt 
voor 2021. In elk geval zal de opdrachtnemer een eindrapport opmaken waarin de werking 
van het MCC in al haar aspecten wordt geëvalueerd en waarin hij zo mogelijk aanbevelingen 
formuleert aan de Stad Gent. Dit pilootproject fungeert voor een  stuk als een leertraject voor 
de Stad Gent. De resultaten ervan zullen dan ook mee richting geven aan het toekomstige 
beleid.

In eerste instantie wil de Stad een speler selecteren en vervolgens aanstellen die over de 
nodige capaciteiten beschikt om het MCC vorm te geven en te beheren. Naderhand zal de 
geselecteerde inschrijver in zijn offerte een eerste inhoudelijke en financiële visie over het 
MCC ontwikkelen op korte en middellange termijn. Deze zal het voorwerp uitmaken van 
onderhandeling in het kader van de plaatsingsprocedure maar ook in de uitvoeringsfase 
waarin het dienstverleningspakket van het MCC voor de bedrijven stapsgewijs vorm zal 
krijgen en bijgestuurd kan worden. 

De opdracht en de inhoudelijk randvoorwaarden wordt verder omschreven in dit 
bestek, in het bijzonder onder punt IV Technische bepalingen.

IV.2 Aanbestedende overheid

De aanbestedende overheid is

Stad Gent
Botermarkt 1
9000 Gent

IV.3 Gunningswijze en toelichting bij de procedure

IV.3.1 Plaatsingsprocedure 

De opdracht wordt gegund ingevolge innovatiepartnerschap op grond van artikel 40 van de 
Wet. Het innovatiepartnerschap is een nieuwe procedure die erop gericht is innovatieve 
producten, diensten of werken te ontwikkelen en de daaruit resulterende leveringen, diensten 
of werken aan te kopen die voldoen aan de prestatieniveaus die tussen de aanbestedende 
overheid en de deelnemers zijn afgesproken en die onder de afgesproken maximumkosten 
blijven.

Het dienstverleningspakket waarnaar de Stad op zoek is, is niet zo maar op de markt 
beschikbaar en is in die mate complex vanwege het maatwerk voor elk bedrijf en dat de 
dienstverlening bedoeld is voor alle bedrijven samen, het gegeven dat van de bedrijven 
cofinanciering wordt verwacht, dat de Stad het hele pakket wenst uit te besteden inclusief 
coördinatie, marketing en communicatie en het feit dat het dienstverleningspakket in de tijd 
zal evolueren naarmate meer bedrijven instappen in het verhaal, dat het financieringsmodel 
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daardoor ook zal evolueren, etc.  dat deze procedure uitermate geschikt is. Tegelijk laten de 
klassieke procedures en zelfs de onderhandelingsprocedures niet toe om het beoogde 
onderzoeks- en ontwikkelingstraject te doorlopen en vervolgens over te gaan tot aankoop 
van de gewenste dienstverlening. 

Het innovatiepartnerschap laat namelijk toe om tijdens de uitvoeringsfase stapsgewijs verder 
vorm te geven aan de opdracht, daarover te onderhandelen en afspraken te maken over de 
inhoud en de daaraan verbonden kosten. In de gunningsfase verloopt de procedure parallel 
met de mededingingsprocedure met onderhandeling. 
Hierna  worden  het  verloop  van de  procedure,  de  randvoorwaarden  en  modaliteiten  met 
inbegrip van een indicatieve timing meer in detail omschreven.  

De  Stad  wenst  een  innovatiepartnerschap  af  te  sluiten  met  één  partner  (zie  verder  in 
verband met de juridische vorm, etc.).

IV.3.2 Verloop van de plaatsingsprocedure

De procedure verloopt grosso modo in twee grote fasen. 

Naar aanleiding van de publicatie van de oproep tot  kandidaten,  worden de gegadigden 
uitgenodigd  om hun  aanvraag  tot  deelneming  in  te  dienen.  Deze  eerste  fase  omvat  de 
selectie van de kandidaten: de betrouwbaarheid, de toelaatbaarheid en geschiktheid van de 
kandidaten wordt onderzocht op grond van de in onderhavig bestek vermelde criteria.

In de eerste fase wordt met andere woorden nagegaan of de kandidaten zich niet in één van 
de  wettelijke  uitsluitingsgevallen  bevinden,  of  zij  voldoen  aan  de 
toelaatbaarheidsvoorwaarden  en  of  zij  beantwoorden  aan  de  minimumvereisten  inzake 
financieel-economische draagkracht en technische bekwaamheid. 
Vervolgens worden enkel de op basis hiervan geselecteerde inschrijvers uitgenodigd om een 
offerte  in  te  dienen.  In  deze  tweede  fase,  de  zogenaamde  gunningsfase,  worden  de 
ingediende offertes beoordeeld op basis van de in dit bestek vastgelegde gunningscriteria, 
gevolgd door onderhandelingen met één of meerdere inschrijvers om uiteindelijk te komen 
tot een innovatiepartnerschap met de voorkeursbieder.

 Beknopte  chronologische  weergave  van  de  verschillende  stappen  van  de 
procedure:

Fase 1: Selectiefase
- publicatie van de oproep tot deelneming
- ontvangst van de aanvragen tot deelneming/kandidaturen
- beoordeling van de kandidaturen en opmaak van het selectieverslag 
- goedkeuring  van  het  selectieverslag  door  het  college  van  burgemeester  en 

schepenen
- informatie  aan  de  niet-geselecteerde  kandidaten  en  uitnodiging  van  de 

geselecteerden om een offerte in te dienen

Fase 2: Gunningsfase
 ontvangst van de offertes
 eerste analyse van de offertes
 eventueel presentatie van de offertes aan de beoordelingscommissie
 beoordeling en rangschikking van de offertes en opmaak van het gunningsverslag
 onderhandelingen met één of meerdere voorkeursbieders
 uitnodiging tot indiening van een BAFO
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 goedkeuring van het gunningsverslag en het innovatiepartnerschap door het college 
van burgemeester en schepenen

 informatie aan de niet gekozen inschrijvers
 sluiting van het innovatiepartnerschap met de gekozen inschrijver 

Hieronder  worden  de  verschillende  stappen  en  modaliteiten  van  de  procedure  verder 
toegelicht.

 Toelichting Fase 1 - Selectiefase

- Oproep tot deelneming
Er  werd  een  oproep  tot  deelneming  gepubliceerd  zowel  in  het  Bulletin  der 
Aanbestedingen als in het Publicatieblad van de Europese Unie.

- Ontvangst van de aanvragen tot deelneming/kandidaturen
Op basis van de voorgeschreven selectiecriteria en richtlijnen opgenomen in dit bestek, 
dat  ter  beschikking  wordt  gesteld  via  het  e-notificationplatform,  bereiden  de 
geïnteresseerden hun kandidatuur voor en dienen deze tijdig in.

- Beoordeling van de kandidaturen en goedkeuring van het selectieverslag
De ingediende kandidaturen worden getoetst aan de vooropgestelde minimumvereisten 
qua  uitsluitingsgronden,  financieel-economische  draagkracht  én  technische 
bekwaamheid  (§  IV.4.1).  Dit  onderzoek  wordt  met  redenen  omkleed  in  een 
selectieverslag, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het college van burgemeester 
en schepenen. 

- Informatie  aan  niet  geselecteerde  kandidaten  en  uitnodiging  geselecteerden  om een  
offerte in te dienen
De niet-geselecteerde  kandidaten  worden  van  voorgaande  beslissing   op  de  hoogte 
gebracht.  De  geselecteerde  kandidaten  worden  eveneens  geïnformeerd  en  worden 
tegelijk uitgenodigd om een offerte in te dienen.

 Toelichting Fase 2 - Gunningsfase

(1) Eerste analyse van de offertes 
De aanbestedende overheid neemt de offertes, waarin de geselecteerde inschrijvers hun 
voorstel voor onderhavig project concreet hebben uitgewerkt rekening houdende met de 
bepalingen van dit bestek en de vastgelegde minimumeisen in het bijzonder, in 
ontvangst, onderzoekt en analyseert ze grondig op basis van de in dit bestek 
vastgestelde gunningscriteria. 

(2) Eventueel presentatie 
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de inschrijvers uit te nodigen 
voor een presentatie van hun offerte ten overstaan van een beoordelingscommissie. 
Desgevallend zullen de inschrijvers de kans krijgen om hun offerte toe te lichten (met 
inbegrip van de samenstelling van de relevante partners) en naderhand is er 
mogelijkheid tot vraagstelling vanwege de aanbestedende overheid. In ieder geval zullen 
de inschrijvers tijdig worden uitgenodigd en geïnformeerd over alle praktische gegevens 
(plaats, tijdstip, faciliteiten). 

(3) Beoordeling en rangschikking van de offertes en opmaak gunningsverslag
Vervolgens zal de aanbestedende overheid de offertes verder beoordelen rekening 
houdende met de schriftelijke dossiers en de eventuele presentatie. Van deze evaluatie 
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wordt een omstandig verslag opgemaakt met inbegrip van de opmaak van een 
rangschikking van de offertes op basis van de gunningscriteria.  

(4) Onderhandelingen met één of meerdere voorkeursbieders
Op basis van deze rangschikking wijst de aanbestedende overheid één of meerdere 
voorkeurbieders aan met wie onderhandelingen zullen worden opgestart. De inschrijver 
die niet wordt aangeduid als voorkeursbieder, wordt geacht zich in de “wachtkamer” te 
bevinden.
Met deze voorkeursbieder(s) zullen finale besprekingen worden aangegaan met als 
voornaamste
doel om waar mogelijk, de prijs/kwaliteitsverhouding en de contouren van het 
innovatiepartnerschap verder te optimaliseren en definitief vast te leggen.

Indien de onderhandelingen met de voorkeursbieder niet tot een gunstig resultaat leiden, kan 
de
aanbestedende overheid besluiten de volgende best gerangschikte inschrijver uit de 
“wachtkamer”
alsnog als “voorkeursbieder” aan te wijzen en met hem verdere onderhandelingen op te 
starten.

De inschrijver(s) die weerhouden worden voor de onderhandelingen, zullen daartoe worden
uitgenodigd onder de door de aanbestedende overheid te bepalen modaliteiten. De 
aanbestedende
overheid bepaalt het voorwerp van de onderhandelingen, met dien verstande dat de 
inschrijvers
daarvoor suggesties kunnen doen. Deze onderhandelingen strekken ertoe de offertes af te 
stemmen
op de bepalingen van het bestek. De onderhandelingen vinden plaats in zoveel rondes als er 
nodig
zijn.

(5) Uitnodiging tot indiening van een BAFO
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de voorkeursbieder(s) uit te 
nodigen om
een best and final offer in te dienen.
Indien de aanbestedende overheid zou beslissen om aan meerdere inschrijvers te vragen 
een BAFO in te dienen, dan zal zij deze definitieve offertes opnieuw en finaal beoordelen op 
basis van de gunningscriteria en op basis daarvan een finale rangschikking opmaken en de 
opdracht toewijzen aan de eerst gerangschikte.  Over de definitieve offertes wordt er niet 
meer onderhandeld. 
De onderhandelingsresultaten met de toekomstige opdrachtnemer zullen in elk geval 
schriftelijk worden vastgelegd met oog op het afsluiten van het innovatiepartnerschap. 

 Goedkeuring van het gunningsverslag en het innovatiepartnerschap door het college van  
burgemeester en schepenen

 Informatie aan de niet gekozen inschrijvers
Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, worden de niet gekozen 
inschrijvers officieel in kennis gesteld van de resultaten van de plaatsingsprocedure. 

 Betekening van de opdracht aan de weerhouden inschrijver
Ten slotte wordt de gunningsbeslissing van het college van burgemeester en schepenen aan 
de weerhouden inschrijvers betekend en komt het innovatiepartnerschap met andere 
woorden tot stand. 
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IV.3.3 Randvoorwaarden en modaliteiten

 Multidisciplinaire beoordelingscommissie
De beoordeling van de aanvragen tot deelneming en de offertes gebeurt door een 
multidisciplinaire beoordelingscommissie, die is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 
verschillende betrokken diensten van de Stad Gent. De aanbestedende overheid behoudt 
zich het recht voor om de onderhandelingen te laten voeren door een beperktere delegatie. 
De commissie evenals de eventuele beperkte delegatie beraadslagen bij consensus.

 Contacten met de aanbestedende overheid tijdens de procedure
Tijdens de procedure kunnen geen andere contacten plaatsvinden tussen de aanbestedende 
overheid en de kandidaten/inschrijvers als deze formeel voorzien in onderhavig bestek en 
deze die voortvloeien uit de toepassing van de overheidsopdrachtenwetgeving zelf.

Kandidaten of inschrijvers kunnen zich met eventuele vragen tijdens de procedure wenden 
tot de leidend ambtenaar (per email aan Tine.Vanhauwaert@stad.gent). Indien het antwoord 
niet is vervat in de opdrachtdocumenten doch relevant is voor alle kandidaten/inschrijvers, 
zal  de  aanbestedende  overheid  ofwel  een  rechtzettingsbericht  publiceren  dan  wel  alle 
geselecteerde kandidaten per email in kennis stellen van het antwoord, afhankelijk van het 
stadium van de procedure. 

 Onderhandelingsmarge
Er kan enkel worden onderhandeld over de oorspronkelijke offerte van de inschrijvers en 
over elke daarop volgende offerte, om de inhoud ervan te verbeteren. 
De  definitieve  offertes  (BAFO’s),  de  minimumeisen  waaraan  de  offertes  moeten 
beantwoorden en de gunningscriteria zijn geenszins vatbaar voor onderhandeling. 

 Vertrouwelijkheid tijdens de plaatsingsprocedure 
De kandidaat/inschrijver erkent dat de aanbestedende overheid is onderworpen aan 
bijzondere
regels zoals bv. de reglementering inzake openbaarheid van bestuur.
Partijen verbinden zich er niettemin toe om informatie en documentatie, in gelijk welke vorm, 
die
door de andere partij uitdrukkelijk als “vertrouwelijk” werd gekwalificeerd of die door een 
redelijke
persoon als vertrouwelijk wordt aanzien, en waarvan zij kennis zouden krijgen door of ter
gelegenheid van de uitvoering van deze opdracht, niet te verspreiden, te publiceren, te 
overhandigen
of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van de 
andere
partij. Dit geldt onverminderd het inzagerecht van de gemeenteraadsleden op grond van 
artikel 30
van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, de regelgeving inzake openbaarheid van bestuur 
en
hergebruik van overheidsinformatie.
Partijen zullen dergelijke vertrouwelijke informatie slechts verspreiden onder hun 
personeelsleden of
onderaannemers voor zover die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van opdrachten 
in het kader van het innovatiepartnerschap en staan er borg voor dat deze personeelsleden 
of onderaannemers de verplichtingen inzake het confidentiële karakter van de gegevens 
kennen en respecteren.
Bovendien neemt de kandidaat/inschrijver/opdrachtnemer alle andere noodzakelijke 
maatregelen ter bescherming van deze vertrouwelijke gegevens, ook als die een digitale 
vorm hebben aangenomen.
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 Intellectuele rechten tijdens de plaatsingsprocedure
De inschrijver behoudt de intellectueelrechtelijke vermogensrechten over alle teksten, 
ontwerpen,
foto’s, plannen of andere creaties vervat in zijn offerte. Door indiening van zijn offerte geeft 
de
rechthebbende de toestemming aan de aanbestedende overheid om genoemde 
intellectueelrechtelijk
beschermde creaties aan te wenden in het kader van onderhavige procedure met oog op de 
beoordeling van de offertes.
Zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende kan de aanbestedende overheid 
deze
creaties op geen enkele andere wijze gebruiken.

 Communicatie
De taal waarin deze procedure wordt gevoerd is het Nederlands. De tekst van het bestek in 
de
Nederlandse taal is bindend. Tenzij waar de aanbestedende overheid het uitdrukkelijk anders
aangeeft, moeten alle stukken die de kandidaten/inschrijvers bij de aanbestedende overheid 
indienen in het Nederlands opgesteld zijn.
Eventuele louter technische bijlagen mogen in andere talen zijn opgesteld. De Stad kan 
hiervan
evenwel een vertaling eisen, waarbij de vertaalkosten voor rekening van de 
kandidaat/inschrijver zijn. De inschrijver is verantwoordelijk voor eventuele fouten in de 
vertaling.

Alle mededelingen, kennisgevingen en contacten in het kader van de onderhavige
plaatsingsprocedure, zowel schriftelijke als mondelinge, tussen kandidaten/inschrijvers en 
aanbestedende overheid gebeuren in het Nederlands.
Onverminderd de bepalingen omtrent e-tendering, gebeurt de communicatie in de loop van 
de
Procedure zo veel als mogelijk per e-mail. De inschrijvers geven daartoe 1 emailadres op in 
hun kandidatuur/offerteformulier.

IV.3.4 Indicatieve planning 

De  aanbestedende  overheid  streeft  volgende  timing  na  bij  het  doorlopen  van  de 
plaatsingsprocedure annex onderhandelingen: 
Stap in de plaatsingsprocedure Timing
Fase 1 - Selectiefase
publicatie van de oproep tot deelneming maart
ontvangst van de aanvragen tot deelneming/kandidaturen april
beoordeling  van  de  kandidaturen  en  opmaak  van  het 
selectieverslag 

mei

goedkeuring selectieverslag door schepencollege eind mei
informatie niet-geselecteerde kandidaten en uitnodiging aan 
geselecteerden offerte  dienen

eind mei

Fase 2: Gunningsfase
ontvangst van de offertes augustus
eerste analyse van de offertes augustus
eventueel  presentatie  van  de  offertes  aan  de 
beoordelingscommissie

begin september

beoordeling en rangschikking van de offertes en opmaak van het 
gunningsverslag

september
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onderhandelingen met één of meerdere voorkeursbieders september
uitnodiging tot indiening van een BAFO oktober
goedkeuring van het gunningsverslag en het innovatiepartnerschap 
door het college van burgemeester en schepenen

oktober

informatie aan de niet gekozen inschrijvers oktober
sluiting van het innovatiepartnerschap met de gekozen inschrijver oktober

Let wel, voormelde planning is louter indicatief. De aanbestedende overheid gaat hiermee 
geen enkele verbintenis aan ten aanzien van de kandidaten of inschrijvers. Kandidaten of 
inschrijvers kunnen onder geen enkel beding aanspraak maken op een schadevergoeding 
van welke aard dan ook indien deze timing in de praktijk niet gehaald wordt.

IV.4 Selectie van de inschrijvers

De aanbestedende overheid wenst een kandidaat te selecteren die betrouwbaar is (en zich 
dus niet in één van onderstaande uitsluitingstoestanden bevindt) en die over de nodige 
financieel-economische draagkracht en technische capaciteiten beschikt om dit project tot 
een goed einde te brengen.

IV.4.1 Uitsluitingsgronden

Onverminderd de mogelijkheid om corrigerende maatregelen aan te tonen in de zin van art. 
70 van de Wet of tot regularisatie in toepassing van art. 68, lid 3 van de Wet, mag de 
ondernemer zich niet bevinden in één van de uitsluitingstoestanden van art. 67, 68 of 69 van 
de Wet.

Verplichte uitsluitingsgronden (art. 67 van de Wet en art. 61 KB Plaatsing)1:
veroordeeld zijn door een in kracht van gewijsde gegaan vonnis voor:

1° deelname aan een criminele organisatie;
2° omkoping;
3° fraude;
4° terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten, dan wel 

uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf  of 
strafbaar feit;

5° witwassen van geld en financiering van terrorisme; 
6° kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel;
7° het tewerkstellen van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
8° De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om van de verplichte uitsluiting af te 

wijken in geval van dwingende redenen van algemeen belang. 

Uitsluitingsgrond fiscale en sociale schulden (art. 68 van de Wet en art. 62 en 63 KB 
Plaatsing)
1° niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen;
2° niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen tot betaling van sociale zekerheidsbijdragen.

3° Facultatieve uitsluitingsgronden (art. 69 van de Wet)

1 De verplichte uitsluitingsgronden op grond van art. 67 van de Wet gelden ook voor de personen die lid zijn van het 
bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van de inschrijver of voor de personen die vertegenwoordigings-, 
beslissings- of controlebevoegdheid hebben in voormelde organen.
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4° de verplichtingen van de in art. 7 van de Wet genoemde verplichtingen op het vlak van 
milieu-, sociaal en arbeidsrecht geschonden hebben;

5° in  staat  van  faillissement  of  van  vereffening  verkeren,  zijn  werkzaamheden  hebben 
gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaan, of aangifte hebben gedaan van zijn 
faillissement, een procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie ondergaan, of 
in een vergelijkbare toestand verkeren ingevolge een soortgelijke procedure die bestaat in 
andere nationale reglementeringen;

6° in  de  uitoefening  van  zijn  beroep  een  ernstige  fout  hebben  begaan,  waardoor  zijn 
integriteit in twijfel kan worden getrokken;

7° handelingen  hebben  gesteld,  overeenkomsten  hebben  gesloten  of  afspraken  hebben 
gemaakt, die gericht zijn op vervalsing van de mededinging in de zin van art. 5, lid 2 van 
de Wet;

8° betrokken zijn in een belangenconflict in de zin van art. 6 van de Wet dat niet effectief kan 
worden verholpen met andere minder ingrijpende maatregelen;

9° wegens  eerdere  betrokkenheid  van  de  kandidaat/inschrijver  bij  voorbereiding  van  de 
plaatsingsprocedure  heeft  zich  een  vervalsing  van  de  mededinging  voorgedaan  als 
bedoeld in art. 52 van de Wet die niet met minder ingrijpende maatregelen kan worden 
verholpen;

10° blijk  gegeven  hebben  van  aanzienlijke  of  voortdurende  tekortkomingen  bij  de 
uitvoering  van  een  wezenlijk  voorschrift  tijdens  een  eerdere  overheidsopdracht,  een 
eerdere opdracht  met een aanbesteder of  een eerdere concessieovereenkomst en dit 
heeft geleid tot het nemen van ambtshalve maatregelen, schadevergoedingen of andere 
vergelijkbare sancties;

11° zich  in  ernstige  mate  schuldig  hebben  gemaakt  aan  valse  verklaringen  bij  het 
verstrekken  van  informatie  die  nodig  is  voor  controle  op  het  ontbreken  van 
uitsluitingsgronden  of  de  naleving  van  de  selectiecriteria,  of  hij  informatie  heeft 
achtergehouden,  of  niet  in  staat  was  de  ondersteunende  documenten  die  vereist 
krachtens art. 73 en 74 van de Wet voor te leggen;

12° getracht  hebben  om  het  besluitvormingsproces  van  de  aanbestedende  overheid 
onrechtmatig te beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die onrechtmatige 
voordelen  in  de  plaatsingsprocedure  kan  bezorgen,  of  om  verwijtbaar  misleidende 
informatie  te  verstrekken  die  een  belangrijke  invloed  kan  hebben  op  de  beslissingen 
inzake uitsluiting, selectie en gunning. 

VERIFICATIE DOOR AANBESTEDENDE OVERHEID

De aanbestedende overheid verifieert in elk geval online via de Telemarc toepassing:
- of  de  inschrijver  heeft  voldaan  aan  zijn  verplichting  tot  betaling  van  zijn  sociale 

zekerheidsbijdragen in de zin van art. 62 KB Plaatsing;
- of de inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichting tot betaling van zijn belastingen ten 

opzichte van de FOD Financiën in de zin van art. 63 KB Plaatsing.

BIJKOMENDE BEWIJSSTUKKEN 

Kandidaten van lidstaten zonder gelijkaardige elektronische toepassing voegen wel 
volgende bewijsstukken bij hun offerte: 
1° een recent attest van de bevoegde overheid waarin wordt bevestigd dat de inschrijver 

heeft  voldaan  aan  de  voorschriften  inzake  betaling  van  de  bijdragen  voor  sociale 
zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging;

2° een recent attest van de bevoegde overheid waarin wordt bevestigd dat de inschrijver 
heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van 
het land van vestiging. 

Toe te voegen door alle kandidaten: 
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3° een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maanden oud is op het uiterste tijdstip 
van ontvangst van de kandidaturen van de gedelegeerd bestuurder of zaakvoerder(s) én 
van  de  persoon/personen  die  de  kandidatuur  heeft/hebben  ondertekend 
(indieningsrapport in e-tendering m.a.w.). 

BELANGRIJK: UNIFORM EUROPEES AANBESTEDINGSDOCUMENT (hierna ook 
“UEA”)

Met een correct ingevuld UEA, dat bestaat uit een bijgewerkte modelverklaring, levert de 
kandidaat het voorlopige bewijs van het feit dat hij zich niet bevindt in één of meerdere van 
hoger vermelde uitsluitingstoestanden als bedoeld in de art. 67 tot 69 van de Wet. 

De kandidaat moet echter op elk ogenblik de nodige bewijsmiddelen aan de aanbestedende 
overheid kunnen voorleggen. Eventuele corrigerende maatregelen vermeldt de kandidaat op 
dit UEA.

RICHTLIJNEN BIJ HET INVULLEN VAN HET UEA :
- Ga naar de website https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl en kies uw taal.
- Op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer'.
- Op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken'.
- Selecteer uw land en klik op 'Volgende'.
- Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 

'Uitsluiting'.
- In het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria 

van A tot en met D gebruiken?'
- Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het 

door u ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF formaat 
om vervolgens bij uw kandidatuur te voegen.

- Ondernemers kunnen het reeds in een vorige overheidsopdrachtenprocedure gebruikte 
UEA opnieuw gebruiken, mits zij bevestigen dat de daarin opgenomen gegevens nog 
steeds correct zijn.

De aanbestedende overheid kan in eender welk stadium van de procedure en met alle 
middelen die zij dienstig acht inlichtingen inwinnen over de situatie van om het even welke 
kandidaat of inschrijver.

IV.4.2 Selectiecriteria

 In verband met de hoedanigheid van de inschrijver en de toekomstige 
opdrachtnemer

De aanbestedende overheid wenst een innovatiepartnerschap af te sluiten met één partner, 
de toekomstige hoofdcontractant, die verantwoordelijk is voor het innovatiepartnerschap én 
de coördinatie en alle aspecten daarvan. 

De hoofdcontractant kan één rechtspersoon zijn of een samenwerkingsverband in de vorm 
van een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid (tijdelijke handelsvennootschap) bestaande 
uit verschillende rechtspersonen. 

De aanbestedende overheid gaat ervan uit dat de toekomstige hoofdcontractant een 
samenwerking zal aangaan met diverse deskundige partners teneinde de verschillende 
aspecten van het pilootproject volgens de regels van de kunst te realiseren 
(mobiliteitsaspecten, onderzoek, bevraging bedrijven, marketing, vervoer per shuttle, 
carpooling, etc.).  
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 Financiële en economische draagkracht

Om de aanbestedende overheid in staat te stellen de financiële en economische draagkracht 
te beoordelen, voegen de kandidaten aan de aanvraag tot deelneming/kandidatuur het 
volgende toe:

- een bankverklaring volgens het model in bijlage bij onderhavig bestek;  

- de jaarrekeningen betreffende de laatste drie afgesloten boekjaren;
Per boekjaar worden minstens volgende gegevens ingediend: balans, resultatenrekening, 
een overzicht van de kasstromen, een toelichting bij de jaarrekening, het jaarverslag en 
de goedkeurende verklaring van de commissaris revisor of een daaraan gelijkgestelde 
accountant.

- de berekening van onderstaande ratio’s op basis van de jaarrekeningen van de 
laatste drie afgesloten boekjaren:

o liquiditeit => liquiditeit in enge zin: vorderingen op ten hoogste één jaar + 
geldbeleggingen + liquide middelen / schulden op ten hoogste één jaar

o solvabiliteitsratio => algemene schuldgraad: vreemd vermogen/totaal vermogen

o rendabiliteitsratio => bruto rendabiliteit van het eigen vermogen na belastingen: 
cash-flow na belastingen/eigen vermogen

Voor de berekening van de financiële ratio’s en de voormelde codering verwijzen we naar 
het “Handboek Financiële Analyse van de Onderneming – Deel 1” van Hubert Ooghe en 
Charles Van Wymeersch, Intersentia, 2006. 

De aanbestedende overheid zal de draagkracht van de kandidaten beoordelen aan de 
hand  van  de  liquiditeit,  solvabiliteit,  rendabiliteit,  omzet,  eigen  vermogen  van  de 
toekomstige  hoofdcontractant  en  in  voorkomend  geval,  van  alle  partners  van  de 
combinatie zonder rechtspersoonlijkheid (tijdelijke handelsvennootschap). Dit onderzoek 
zal niet gevoerd worden in hoofde van eventuele toekomstige onderaannemers.
In  geval  van  een  combinatie  zonder  rechtspersoonlijkheid,  zal  de  aanbestedende 
overheid ook voor de andere partners dit onderzoek voeren en dienen alle toekomstige 
partners hiertoe ook de hierboven vereiste stukken in te dienen. Uiteraard zal daarbij 
rekening gehouden worden met het respectieve aandeel van de partners in de opdracht.

 Technische of beroepsbekwaamheid 

In dit stadium van de procedure wil de Stad die kandidaten selecteren die over de nodige 
expertise en ervaring beschikken om de eerste stappen van het innovatiepartnerschap , dus 
voornamelijk de onderzoeks- en ontwikkelingsfase van de opdracht, tot een goed einde te 
kunnen brengen. 

De kandidaat voegt bij zijn offerte een nota met de samenstelling van het team dat het MCC 
zal ontwikkelen en, eens de operationele/commerciële fase is aangevat, zal bemannen en 
beheren.          In de nota worden de taakverdeling en de verschillende 
verantwoordelijkheden geduid, rekening houdende met alle bepalingen van dit bestek en 
onderstaande minimumvereisten in het bijzonder. Van elk teamlid voegt de kandidaat een 
curriculum vitae  (max. 3  A4 pagina’s) toe, met minstens een opgave van studie- en 
beroepskwalificaties, relevante ervaring en eventuele referentieprojecten. 

Minimumvereisten: 

(1) de toekomstige hoofdcontractant moet 
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- vertrouwd  zijn  met  het  huidige  mobiliteitslandschap,  de  verschillende  overheden, 
partners, operatoren, mobiliteitsaanbieders, toekomstscenario’s en ontwikkelingen, in 
het bijzonder met betrekking tot woon-werkverkeer en expertise in huis hebben met 
betrekking tot duurzame bedrijfsmobiliteit; 

- minstens  2  jaar  ervaring  in  huis  hebben  in  het  opstellen  van  mobiliteits-  en 
bereikbaarheidsprofielen;

- ervaring  hebben  in  samenwerking  met  bedrijven  en  kennis  hebben  van  fiscale 
optimalisatie op vlak van woon-werkverkeer

Deze expertise wordt aangetoond door middels van cv’s (zoals hoger omschreven) én de 
hoofdcontractant  moet  minstens  3  relevante  referentiedossiers-  of  projecten  kunnen 
voorleggen, die zijn uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar. 

(2)   in de schoot van de toekomstige hoofdcontractant wordt één coördinator aangesteld die 
instaat  voor  de  algemene  coördinatie   van  de  opdracht,  zowel  in  onderzoeks-  en 
ontwikkelingsfase als in de operationele/commerciële fase, en ook zal fungeren als uniek 
aanspreekpunt  voor  de  aanbestedende  overheid.  De  hoofdcontractant  mag  de 
coördinatie dus niet in onderaanneming geven.

Deze   coördinator  is  commercieel  ingesteld,  heeft  kennis  van  en  voeling  met  het 
mobiliteitslandschap en heeft bij voorkeur een achtergrond of opleiding genoten heeft als 
mobiliteitscoördinator. Hij/zij  beschikt over vijf  jaar relevante ervaring inzake duurzame 
bedrijfsmobiliteit en moet minstens 1 gelijkaardig project hebben geleid in samenwerking 
met bedrijven.

(3) Bovendien moet in het voorgestelde team expertise aanwezig zijn inzake: 

- marketing/communicatie: gericht op het bekendmaken van het MCC bij 
stakeholders, het informeren van aangesloten leden, als het informeren van 
werknemers zodanig een zo groot mogelijke gedragsverandering richting duurzame 
mobiliteit te genereren en het uitwerken van een bredere communicatie- en 
marketingstrategie; minstens 3 relevante communicatie/marketingprojecten 
uitgevoerd tijdens de laatste 5 jaar. 

- zakelijk  en  financieel  beheer.  Het  team beschik  over  zakelijke  en  commerciële 
kennis en vaardigheden om voorliggende business case uit te werken en succesvol 
te maken, uitgaand van een dalende overheidstussenkomst in de toekomst en dient 
bovendien in staat te zijn de dagdagelijkse werking en beheer van het MCC, zowel 
operationeel  als  financieel,  te  kunnen  uitvoeren  qua  boekhouding,  offertes, 
contracten, facturatie, etc. 

IV.4.3 Combinaties van ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid:

1° Geen enkele partner van een (op te richten) combinatie zonder rechtspersoonlijkheid 
mag zich bevinden in één van de uitsluitingstoestanden vermeld onder punt IV.4.1. 
Elke partner van de combinatie dient bijgevolg aan de gestelde voorwaarden te voldoen. 
In voorkomend geval, dient deze partner op vraag van de aanbestedende overheid te 
worden vervangen op straffe van niet-selectie van de combinatie.

2° Het volstaat dat de partners van dergelijke combinatie gezamenlijk aan de 
selectievereisten beantwoorden vermeld onder punt IV.4.2.

3° Alle partners van de combinatie zijn verplicht een apart UEA in te vullen, zoals 
voorgeschreven in punt IV.4.1.
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IV.4.4 Beroep op de draagkracht van andere entiteiten: 

1° De inschrijver mag zich beroepen op de financiële en economische draagkracht en 
technische of beroepsbekwaamheid van andere entiteiten om aan te tonen dat hij 
beantwoordt aan de selectiecriteria vermeld onder punt IV.4.2 en dit ongeacht de 
juridische aard van zijn band met die entiteiten (onderaannemers, verbonden 
ondernemingen, …). 

2° In dat geval voegt de inschrijver bij zijn offerte een schriftelijke verklaring van deze 
entiteiten, waarin zij zich ertoe verbinden om de inschrijver voor de uitvoering van de 
opdracht de noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen.

3° Deze entiteiten mogen zich evenmin in een uitsluitingstoestand bevinden vermeld onder 
IV.4.1. 
In voorkomend geval, dient de inschrijver de entiteit te vervangen op straffe van niet-
selectie.

De aanbestedende overheid verifieert in elk geval online via de Telemarc-toepassing de 
uitsluitingsgronden sociale en fiscale schulden.
In geval van effectief beroep op andere entiteiten, vermeldt de inschrijver dat op 
het UEA en zijn ook alle entiteiten op wiens capaciteiten de inschrijver zich beroept 
verplicht een UEA in te vullen, zoals voorgeschreven in punt Error: Reference 
source not found.

IV.4.5Consequenties voor de uitvoering van de opdracht:

De aandacht van de kandidaten wordt gevestigd op het feit dat het voorstel betreffende de in 
te zetten personeelsleden en onderaannemers bindend wordt bij goedkeuring van de 
kandidatuur.      Het zijn immers de aangetoonde hoedanigheid en capaciteiten van de 
voorgestelde projectmedewerkers die aan de basis liggen van de beslissing van de 
aanbestedende overheid om de kandidaat te selecteren en uit te nodigen om een offerte in te 
dienen.
Wijzigingen in de samenstelling en identiteit van de leden van het projectteam en/of de 
voorgestelde onderaannemers kunnen in de loop van de plaatsingsprocedure, na de 
selectiefase, worden toegestaan met dien verstande dat blijvend voldaan dient te zijn aan de 
in onderhavig bestek uiteengezette uitsluitings- en selectiecriteria én voor zover de 
aanbestedende overheid voorafgaandelijk en schriftelijk met de vervanging heeft ingestemd. 
De geselecteerde kandidaten kunnen echter geen enkele aanspraak formuleren op een recht 
op dergelijke wijziging.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om, eens de opdracht is toegewezen en het 
innovatiepartnerschap tot stand is gekomen, alle onderdelen van de opdracht te laten 
uitvoeren door de in de offerte genoemde personeelsleden en onderaannemers. De 
opdrachtnemer kan deze in uitvoering slechts vervangen door derden indien hij aantoont dat 
deze derden over dezelfde capaciteiten beschikken als de in de offerte voorgestelde 
personen en onderaannemers en voor zover de aanbestedende overheid schriftelijk en 
voorafgaandelijk met de vervanging heeft ingestemd. De opdrachtnemer kan echter geen 
enkele aanspraak formuleren op een recht op dergelijke wijziging.

De opdrachtnemer blijft in ieder geval aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende 
overheid wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden 
toevertrouwt. De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band met 
die derden verbonden. 
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IV.5 Gunningscriteria (art. 81 van de Wet)

De aanbestedende overheid zal de offertes beoordelen op van basis van onderstaande 
gunningscriteria, rekening houdend met de respectievelijk daarbij vermelde weging:

CRITERIUM 1 – Kwaliteit van de inhoudelijke visie op het MCC (50 punten) 

De inschrijvers geven in een nota van maximum 10 A4-pagina’s op een duidelijke en 
onderbouwde manier hun visie op het MCC.  

Deze visienota behandelt in elk geval volgende elementen: 

 de organisatiestructuur van het MCC (front office en back office) en een beschrijving van 
het takenpakket van de coördinator/verantwoordelijke en de medewerkers van het MCC; 

 de werving van de bedrijven (bij aanvang en doorlopend) en de wijze waarop de relatie 
tussen het MCC en de bedrijven geformaliseerd zal worden (vastlegging van wederzijdse 
engagementen);

 de aanpak van de communicatie en promotie van het MCC;
 de aanpak van de permanente informatie-uitwisseling tussen MCC en bedrijven tijdens 

de operationele/commerciële fase;
 toelichting van het dienstverleningspakket aan de bedrijven (met eventueel onderscheid 

tussen basis en bijkomende diensten);
 een overzicht (in de mate van het mogelijke) van alle onderaannemers  en beschrijving 

van hun takenpakket en verantwoordelijkheden, met inbegrip van een opgave van de 
mogelijke onderaannemers die de vervoersdiensten zullen aanbieden aan de bedrijven 
(shuttle bussen, deelauto’s, deelfietssystemen, andere); 

 de wijze van rapportering aan en samenwerking én kennisdeling met de stadsdiensten;
 een inschatting van het groeitraject doorheen het pilootproject (kwalitatief en kwantitatief)

Bij de beoordeling van het plan van aanpak houdt de aanbestedende overheid onder meer 
rekening met de mate waarin de inschrijver een realistische inschatting maakt van de 
opdracht, de coherentie en volledigheid van de aanpak. 

CRITERIUM 2 – Kwaliteit van het financiële plan voor het MCC (20 punten)

Onder dit criterium geeft de indiener aan hoe het mobiliteitscoördinatiecentrum financieel kan 
worden gerealiseerd. De inschrijvers voegen te dien einde een zo duidelijk mogelijk 
financieel plan toe en zij geven daarbij zo veel als mogelijk (in dit stadium) details en 
concreet cijfermateriaal.  

Deze financiële nota telt maximum 5 A4-pagina’s en behandelt minsten de volgende 
aspecten: 

 een inschatting van de verwachte inkomsten (lidmaatschap bedrijven, marge voor 
algemene kosten en winst op dienstverlening, andere…); 

 een inschatting van de verwachte kosten (logistieke kosten, lonen, materiaal, kantoor, 
marketing, communicatie, …);

 een onderscheid tussen de onderzoeks- en ontwikkelingsfase én de 
operationele/commerciële fase; 

 een inschatting van het groeitraject tijdens de operationele/commerciële fase en nadien 
op middellange en lange termijn (5 tot 10 jaar na afloop van het project);

 de verhouding tussen de financiering vanwege de Stad Gent en de bedrijven en een 
inschatting van de evolutie van deze verhouding, tijdens het project en op middellange en 
lange termijn.
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De contracterende overheid zal bij de beoordeling van de offertes onder meer rekening 
houden met de volledigheid, de haalbaarheid en de mate waarin de bijdrage vanuit de 
bedrijven procentueel stijgt in relatie tot de overheidsfinanciering.

CRITERIUM 3 – Prijs/kwaliteit van het plan van aanpak/methodologie voor de 
onderzoeks- en ontwikkelingsfase (30 punten)

De inschrijvers lichten in een nota van maximum 8 A4 pagina’s (zonder illustraties) hoe zij 
invulling zullen geven aan de onderzoeks- en ontwikkelingsfase (waar het concreet actieplan 
voor het eerste werkingsjaar deel van uitmaakt) om te komen tot een operationeel MCC.

Dit plan van aanpak bevat/behandelt minstens: 

(4) de chronologisch te doorlopen stappen om het MCC operationeel te maken met inbegrip 
van de opmaak van een concreet actieplan voor het eerste werkingsjaar tot en met 31 
december 2019; 

(5) daaraan gekoppeld een timing binnen maximum 5 maanden te rekenen vanaf de sluiting 
van het innovatiepartnerschap (= betekening goedkeuring gunningsbeslissing door het 
college van burgemeester en schepenen);

(6) alle aspecten die nodig zijn om het MCC operationeel te maken (studiewerk, inrichting 
back- en frontoffice, werving en bevraging bedrijven, opmaak actieplan jaar 1, opstellen 
van dienstverleningspakket bedrijven en contracten afsluiten met marktspelers die 
vervoersdiensten aanbieden zoals bv. vervoersmaatschappijen, auto- en 
fietsdeelsysteembedrijven, financieringsmodel, communicatie en promotie, eventueel 
digitaal platform, etc.);

(7) de wijze van samenwerking met de bedrijven, de Stad Gent en eventuele andere 
overheden;

(8) de teamleden die in deze onderzoeks- en ontwikkelingsfase zullen worden ingezet 
(profielen, eventuele externe partners/onderaannemers en ingeschatte tijdsbesteding); 

(9) parallel met het stappenplan en de inzet van personeelsleden, een zo gedetailleerd 
mogelijke inschatting van de prijs voor deze eerste fase, rekening houdende met de 
principes van § IV.6.1 Prijsbepaling;

Bij de beoordeling van het plan van aanpak houdt de aanbestedende overheid onder meer 
rekening met de mate waarin de inschrijver een realistische inschatting maakt van de 
opdracht, de coherentie en volledigheid van de aanpak en de prijs/kwaliteitverhouding van 
de voorgestelde aanpak.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de inschrijvers uit te nodigen om 
hun offerte te komen presenteren ten overstaan van een beoordelingscommissie (zie ook § 
IV.3 – Gunningswijze en toelichting bij de procedure).
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IV.6 Prijs (art. 25 – 32 KB plaatsing)

IV.6.1 Prijsvaststelling  

BELANGRIJK: gezien de bijzondere aard van onderhavige opdracht en het feit dat 
zowel het ontwikkelings- en onderzoekstraject alsook de uiteindelijke opdracht van 
dienstverlening slechts gradueel/stapsgewijs vorm zullen krijgen, is een klassieke 
wijze van prijsvaststelling niet mogelijk. 

Volgens de overheidsopdrachtenwetgeving zijn volgende wijzen van prijsvaststelling 
mogelijk: 

 voor een globale prijs (G.P.): een forfaitaire prijs dekt het geheel van de prestaties of de 
opdracht omvat uitsluitend forfaitaire posten. Dit zijn posten met of zonder aanduiding 
van forfaitaire hoeveelheden (F.H.) tegen een globale prijs.

 tegen prijslijst (P.L. of V.H.): de eenheidsprijzen voor de verschillende posten zijn forfaitair 
en de hoeveelheden vermoedelijk of worden uitgedrukt binnen een vork. De posten 
worden verrekend op basis van de werkelijk bestelde en uitgevoerde diensten.

 tegen terugbetaling (T.T.B. of “voorbehouden som”/V.S.): de opdracht wordt betaald na 
onderzoek van de kostprijzen en de daarop als winst toegepaste verhogingen. De 
kostenbestanddelen die mogen worden aangerekend, worden aangegeven in het bestek 
met inbegrip van een mogelijks aan te rekenen marge voor algemene kosten en winst. 

 volgens een gemengde opdracht: de prijzen worden volgens verschillende wijzen 
vastgesteld. De inventaris bevat:

- Forfaitaire posten: posten met of zonder aanduiding van forfaitaire hoeveelheden 
(F.H.) tegen een globale prijs. 

- Posten tegen prijslijst (P.L.): posten met een opgave van vermoedelijke hoeveelheden 
(V.H.) waarvan alleen de eenheidsprijzen voor de prestaties forfaitair zijn.  Door de 
eenheidsprijzen op de daadwerkelijk uitgevoerde en tegensprekelijk opgemeten 
hoeveelheid toe te passen, wordt het te betalen bedrag vastgesteld. 

- Posten tegen terugbetaling (T.T.B. of “voorbehouden som”/V.S.): de opdracht wordt 
betaald na onderzoek van de kostprijzen en de daarop als winst toegepaste 
verhogingen. De kostenbestanddelen mogen worden aangerekend als volgt: schrap 
of vul aan met de berekeningswijze van de kosten en de marge voor winst 

Voor deze opdracht moet in eerste instantie een onderscheid gemaakt tussen de 
onderzoeks- en ontwikkelingsfase enerzijds en de operationele/commerciële fase 
anderzijds.

De prestaties voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van het 
mobiliteitscoördinatiecentrum worden 100 % betaald door de aanbestedende overheid. Bij de 
uiteindelijke prijsvaststelling voor de operationele/commerciële fase daarentegen, zal de 
inschrijver/opdrachtnemer rekening moeten houden met het gegeven dat bedrijven mee 
financieren per werknemer (VTE).

Voor beide onderdelen verwacht de aanbestedende overheid van de inschrijver een voorstel 
in de offerte, waarbij het voor de onderzoeks-en ontwikkelingsfase de bedoeling is om in 
het kader van de onderhandelingen tot definitieve afspraken te komen. De inschrijver zal in 
zijn offerte een voorstel van inventaris doen, bestaande uit verschillende en alle nodige 
kostenposten, waarbij ernaar wordt gestreefd zo veel als mogelijk posten te forfaitiseren 
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(daarvoor een globale prijs of forfait te geven). Voor de overige posten mag gekozen worden 
voor forfaitaire eenheidsprijzen (tegen prijslijst) en “tegen terugbetaling.” Bij de posten tegen 
prijslijst vermeldt de inschrijver telkens een vermoedelijke hoeveelheid, zodat een inschatting 
gemaakt kan worden van de totale kosten van de onderzoeks- en ontwikkelingsfase. De 
kosten worden immers meegenomen in de beoordeling van de offertes op basis van de 
gunningscriteria (prijs/kwaliteitverhouding).

Voor de operationele/commerciële fase wordt aan de inschrijver gevraagd om in de offerte 
op basis van de gegevens in dit bestek en de bijlage een eerste ruwe inschatting te maken 
van het evolutieve financieringsmodel, rekening houdend met de financiële bijdrage van de 
bedrijven per VTE. Eens de opdracht is toegewezen en de opdrachtnemer de onderzoeks- 
en ontwikkelingsfase heeft afgerond en de behoeften van de bedrijven duidelijk zijn, zal de 
opdrachtnemer in staat zijn om ook voor het eerste werkingsjaar tot en met 31 december 
2019 een inventaris op te maken, die de kosten van de verschillende mobiliteitsoplossingen 
alsook de beheerskost van het MCC in beeld brengt. Dit voorstel zal ook het voorwerp 
uitmaken van onderhandeling, waarna een definitieve wijze van prijsvaststelling wordt 
overeengekomen alsook een maximumkost voor het eerste jaar. Op basis van de werking 
van het MCC in jaar één, zal de opdrachtnemer in overleg met de Stad Gent een evaluatie 
maken, mede rekening houdende met de vooropgestelde/overeengekomen mijlpalen en 
maximumkosten, en een nieuwe inventaris voorstellen voor jaar twee (2020), die opnieuw zal 
worden onderhandeld, en zo verder.

De wijze van prijsvaststelling, zoals voorgesteld door de inschrijver en zoals naderhand 
onderhandeld met de opdrachtgever in het kader van de plaatsingsprocedure wat de 
onderzoeks- en ontwikkelingsfase betreft en na afronding van de ontwikkelingsfase voor het 
eerste jaar wat de operationele/commerciële fase moet maximaal transparant zijn, telkens 
onverminderd het recht in hoofde van de opdrachtnemer op een redelijke marge voor 
algemene kosten en winst.

Voor meer inhoudelijke omschrijvingen, zie technische bepalingen. 

Op verzoek verstrekt de inschrijver tijdens de procedure alle nodige inlichtingen  om de 
aanbestedende overheid in staat te stellen de aangeboden prijzen te onderzoeken.

IV.6.2 Prijsbestanddelen (art. 32, §3 KB Plaatsing)

De dienstverlener wordt geacht in zijn eenheidsprijzen en globale prijzen  alle kosten, 
metingen en prestaties die inherent zijn aan de uitvoering van de opdracht te hebben 
inbegrepen, met uitzondering van de belasting over de toegevoegde waarde. Zijn 
inzonderheid in de prijzen inbegrepen:

 alle heffingen welke de opdracht belasten;
 alle prestaties beschreven in de opdrachtdocumenten, uit te voeren volgens de regels 

van de kunst;
 alle nodige vergaderingen, overlegmomenten en presentaties;
 de administratie en het secretariaat;
 de verplaatsing, het vervoer en de verzekering;
 de documentatie die met de diensten verband houdt;
 de levering van documenten of stukken die inherent zijn aan de uitvoering;
 de verpakkingen;
 de voor het gebruik noodzakelijke vorming;
 in voorkomend geval, de maatregelen die door de wetgeving inzake de veiligheid en de 

gezondheid van de werknemers worden opgelegd voor de uitvoering van hun werk;
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 voor zover dit bestek een volledige beschrijving geeft van de (relevante delen van de) 
opdracht, de aankoopprijs en verschuldigde vergoedingen voor de gebruikslicenties voor 
de bestaande intellectuele eigendomsrechten nodig voor de uitvoering van de diensten;

 voor zover de inschrijver zelf de beschrijving van de (relevante delen van de) opdracht 
moet geven op basis van dit bestek, de vergoeding verschuldigd aan de inschrijver voor 
het gebruik van een intellectueel eigendomsrecht waarvan hij titularis is of waarvoor ze 
van een derde een gebruikslicentie moeten verkrijgen voor welbepaalde prestaties.

De algemene en financiële kosten alsmede de winst dienen, in verhouding tot hun 
belangrijkheid, te worden verdeeld over de onderscheiden posten. 

IV.7 Opmaak van de aanvraag tot deelneming

IV.7.1 Opmaak en ondertekening aanvraag tot deelneming en bijlagen (art. 41-44, 53-
55, 77-78 KB Plaatsing)

De aanvraag tot deelneming wordt opgemaakt in het Nederlands, bevat een inhoudstafel en 
is logisch gestructureerd en genummerd.

De kandidaat gebruikt verplicht het modelformulier, zoals door de aanbestedende overheid 
ter beschikking gesteld en gevoegd in bijlage bij het bestek. 

GEKWALIFICEERDE ELEKTRONISCHE HANDTEKENING

De volledige aanvraag tot deelneming, alle verplicht in te vullen bijlagen en alle andere al 
dan niet verplichte documenten die de kandidaat zelf heeft opgesteld, worden in één keer en 
globaal elektronisch ondertekend door de daartoe bevoegde persoon of personen. 

Alle voormelde documenten worden op een globale manier ondertekend op het 
ogenblik van indiening van de aanvraag tot deelneming via e-tendering en wel op het 
bijhorende indieningsrapport.

Het moet gaan om een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening  via e-
tendering. Een gescande handtekening is niet rechtsgeldig.

De elektronische handtekening moet uitgaan van de persoon of personen die bevoegd of 
gemachtigd is of zijn om de kandidaat te verbinden. Indien het indieningsrapport wordt 
ondertekend door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever(s).

Bewijs van ondertekeningsbevoegdheid. De inschrijver voegt bij de aanvraag tot 
deelneming de elektronische authentieke of onderhandse akte waaruit de bevoegdheid van 
de gemachtigde blijkt of een scan van het afschrift van zijn volmacht. In voorkomend geval 
verwijst de kandidaat naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de 
akte bij uittreksel is bekendgemaakt (met vermelding van pagina en/of passage).

Indien de offerte wordt ingediend door een combinatie van ondernemers zonder 
rechtspersoonlijkheid, gelden voormelde verplichtingen inzake elektronische 
ondertekening van het indieningsrapport in e-tendering én bewijs van volmacht voor elk van 
de deelnemers aan de combinatie. 

Door loutere deelname aan de plaatsingsprocedure:

₋ aanvaardt de kandidaat al de clausules van de opdrachtdocumenten en verzaakt hij 
aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer 
deze op één of andere bijlage van zijn aanvraag tot deelneming voorkomen.
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Gegadigden worden verzocht om fouten of leemten, die zij ontdekken in de 
opdrachtdocumenten, zo spoedig mogelijk en uiterlijk 10 dagen vóór de uiterste 
indieningsdatum van de aanvragen tot deelneming schriftelijk te melden aan de 
aanbestedende overheid.

Voor instructies omtrent het invullen van het Uniform Europees 
Aanbestedingsdocument, zie punt IV.4.1.

IV.7.2 Bij de aanvraag tot deelneming te voegen bescheiden 

1° een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maanden oud is op het uiterste tijdstip  
van ontvangst van de kandidaturen van de gedelegeerd bestuurder of zaakvoerder(s) én  
van  de  persoon/personen  die  de  kandidatuur  heeft/hebben  ondertekend 
(indieningsrapport in e-tendering m.a.w.). 

2° de inschrijver die personeel tewerkstelt dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale  
zekerheid: een recent attest van de bevoegde overheid waarin wordt bevestigd dat de 
inschrijver  heeft  voldaan  aan de voorschriften  inzake  betaling  van  de bijdragen  voor 
sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging;

3° de inschrijver die niet in België gevestigd is: een recent attest van de bevoegde overheid 
waarin wordt bevestigd dat de inschrijver heeft  voldaan aan zijn fiscale verplichtingen 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging; 

4° een bankverklaring volgens het model in bijlage bij onderhavig bestek;  

5° de jaarrekeningen betreffende de laatste drie afgesloten boekjaren (zie IV.4.2);

6° de berekening van onderstaande ratio’s op basis van de jaarrekeningen van de laatste 
drie afgesloten boekjaren (zie IV.4.2);

7° documenten ten bewijze van de technische bekwaamheid van de toekomstige partner en 
het voorgestelde team (zie IV.4.2);

8° in voorkomend geval, een schriftelijke verklaring vanwege de entiteiten, op wiens 
capaciteiten de inschrijver zich beroept om aan te tonen dat hij beantwoordt aan de 
selectiecriteria van punt IV.4.2, waarin zij zich ertoe verbinden om de inschrijver voor de 
uitvoering van de opdracht de noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen;

9° een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument op naam van de inschrijver, op 
naam van de eventuele andere deelnemers aan de combinatie van ondernemers zonder 
rechtspersoonlijkheid én op naam van de eventuele andere entiteiten, op wiens 
capaciteiten de inschrijver zich beroept om aan te tonen dat hij beantwoordt aan de 
selectiecriteria van punt IV.4.2;  

10° indien de aanvraag tot deelneming door een gemachtigde werd ondertekend, de identiteit 
van de volmachtgever(s) en het bewijs van ondertekeningsbevoegdheid of volmacht;
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IV.8 Indienen van de aanvraag tot deelneming

Iedere aanvraag tot deelneming dient bij de aanbestedende overheid toe te komen ten 
laatste op de datum en uur vermeld in het bericht van publicatie.

Aanvragen tot deelneming worden verplicht elektronisch ingediend via e-tendering 
(https://eten.publicprocurement.be), rekening houdend met de vereisten van punt IV.7 
Opmaak van de aanvraag tot deelneming. Meer informatie over deze applicatie vindt u op 
de website http://www.publicprocurement.be of via de e-Procurement helpdesk op het 
nummer +32 (0)2 790 52 00.

De aanvragen tot deelneming worden opgemaakt in gangbare bestandsformaten bij 
voorbeeld PDF, MS Office, Open Office of gelijkwaardig. 

De capaciteit voor het opladen van aanvragen tot deelneming is beperkt tot 80MB per 
document en 350MB per dossier.  Het is raadzaam documenten te comprimeren in een 
zip-file. Er zijn geen beperkingen qua aantal of types documenten.   

Het is niet toegestaan om:

 naast de elektronische indiening ook een papieren aanvraag tot deelneming in te dienen;
 om meer dan één aanvraag tot deelneming in te dienen.

De kandidaat  is zelf  verantwoordelijk  voor het  tijdig,  correct  en volledig opladen van zijn 
enige aanvraag tot deelneming.  

IV.9 Opmaak van de offerte 

IV.9.1 Opmaak en ondertekening offerte en bijlagen (art. 41-44, 53-55, 77-78 KB 
Plaatsing)

De offerte wordt opgemaakt in het Nederlands, bevat een inhoudstafel en is logisch 
gestructureerd en genummerd.

De inschrijver gebruikt verplicht het offerteformulier zoals door de aanbestedende overheid 
ter beschikking gesteld en gevoegd in bijlage bij het bestek. 

GEKWALIFICEERDE ELEKTRONISCHE HANDTEKENING

De volledige offerte, met name het offerteformulier, de inventaris, alle verplicht in te vullen 
bijlagen en alle andere al dan niet verplichte documenten die de inschrijver zelf heeft 
opgesteld, worden in één keer en globaal elektronisch ondertekend door de daartoe 
bevoegde persoon of personen. Dit geldt voor de eerste offerte én de BAFO die de 
aanbestedende overheid eventueel vraag in te dienen. Tussentijdse aanpassingen in 
het kader van de onderhandelingen mogen per email worden ingediend. 

Alle voormelde documenten worden op een globale manier ondertekend op het 
ogenblik van indiening van de offerte via e-tendering en wel op het bijhorende 
indieningsrapport.

Het moet gaan om een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening  via e-
tendering. Een gescande handtekening is niet rechtsgeldig.
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De elektronische handtekening moet uitgaan van de persoon of personen die bevoegd of 
gemachtigd is of zijn om de inschrijver te verbinden. Indien het indieningsrapport wordt 
ondertekend door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever(s).

Bewijs van ondertekeningsbevoegdheid. De inschrijver voegt bij de offerte de 
elektronische authentieke of onderhandse akte waaruit de bevoegdheid van de gemachtigde 
blijkt of een scan van het afschrift van zijn volmacht. In voorkomend geval verwijst de 
inschrijver naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de akte bij 
uittreksel is bekendgemaakt (met vermelding van pagina en/of passage).

Indien de offerte wordt ingediend door een combinatie van ondernemers zonder 
rechtspersoonlijkheid, gelden voormelde verplichtingen inzake elektronische 
ondertekening van het indieningsrapport in e-tendering én bewijs van volmacht voor elk van 
de deelnemers aan de combinatie. 

Een inschrijver mag slechts één offerte per opdracht indienen. Voor de toepassing van deze 
regel wordt elke deelnemer aan een combinatie van ondernemers zonder 
rechtspersoonlijkheid beschouwd als een inschrijver.

Een offerte mag worden ingediend door een combinatie van ondernemers zonder 
rechtspersoonlijkheid bestaande uit een geselecteerde en één of meer niet-geselecteerde 
personen. 

Het totale bedrag van de offerte in euro wordt voluit geschreven. Prijzen worden afgerond tot 
twee cijfers na de komma.

De inschrijver is verplicht in zijn offerte de toepasselijke btw-aanslagvoet(en) te vermelden. 

Er kan geen voorbehoud worden aanvaard in verband met eventuele wijzigingen van taksen, 
rechten of omrekeningskoersen van buitenlandse munten.

De inschrijver is verplicht in zijn offerte de sluitingsperiode(s) van zijn onderneming te 
vermelden.

Door loutere deelname aan de plaatsingsprocedure:

₋ aanvaardt de inschrijver al de clausules van de opdrachtdocumenten en verzaakt hij 
aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer 
deze op één of andere bijlage van zijn offerte voorkomen.

₋ verbindt de inschrijver zich ertoe de Algemene Beginselen evenals de Vijf 
Basisprincipes inzake Non-discriminatie en Gelijke Kansen zelf te respecteren en 
actief toe te passen tijdens de uitvoering van de opdracht én te doen naleven door zijn 
onderaannemers in de bijdrage die zij leveren in de uitvoering van onderhavige opdracht. 
Zie Bijzondere Voorwaarden inzake non-discriminatie en gelijke kansen, V.15 van 
de Uitvoeringsregels van toepassing op de opdracht.

Gegadigden worden verzocht om fouten of leemten, die zij ontdekken in de 
opdrachtdocumenten, zo spoedig mogelijk en uiterlijk 10 dagen vóór de uiterste 
indieningsdatum van de offertes schriftelijk te melden aan de aanbestedende overheid.

IV.9.2 Bij de offerte te voegen bescheiden 

1° indien  de  offerte  door  een  gemachtigde  werd  ondertekend,  de  identiteit  van  de 
volmachtgever(s) en het bewijs van ondertekeningsbevoegdheid of volmacht;
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2° een  opgave  van  het  gedeelte  van  de  opdracht  dat  de  inschrijver  voornemens  is  in 
onderaanneming te geven en de identiteit van de mogelijke onderaannemer(s);

3° een visienota in verband met het MCC in zijn geheel (zie § IV.5);

4° een financiële nota over de financiering van het MCC (zie § IV.5);

5° een nota over de invulling (inhoudelijk en financieel) van de operationele/commerciële 
fase (zie § IV.5).

IV.10 Indienen van de offerte 

Iedere offerte dient bij de aanbestedende overheid toe te komen ten laatste op de 
datum en uur vermeld in de uitnodiging dat de aanbestedende overheid overmaakt 
aan de geselecteerde kandidaten.

Offertes worden verplicht elektronisch ingediend via e-tendering 
(https://eten.publicprocurement.be), rekening houdend met de vereisten van punt IV.9. 
Vorm en inhoud van de offerte. Meer informatie over deze applicatie vindt u op de website 
http://www.publicprocurement.be of via de e-Procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 
790 52 00.

De offertes worden opgemaakt in gangbare bestandsformaten bij voorbeeld PDF, MS Office, 
Open Office of gelijkwaardig. 

De capaciteit voor het opladen van offertes is beperkt tot 80MB per document en 
350MB per dossier.  Het is raadzaam documenten te comprimeren in een zip-file. Er zijn 
evenwel geen beperkingen qua aantal of types documenten.   

Het is niet toegestaan om:

 naast de elektronische indiening ook een papieren offerte in te dienen;
 om meer dan één elektronische offerte in te dienen.

De inschrijver  is zelf  verantwoordelijk voor het tijdig,  correct en volledig opladen van zijn 
enige offerte.  

IV.11 Verbintenistermijn (art. 58 KB Plaatsing)

De inschrijvers blijven verbonden door hun offerte, zoals eventueel verbeterd door de 
aanbestedende overheid, gedurende 90 (negentig) dagen te rekenen vanaf de uiterste 
ontvangstdatum voor de offertes.
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V. Uitvoeringsregels van toepassing op deze opdracht

V.1 Leidend ambtenaar (art. 11 KB Uitvoering)

De leiding van en de controle op de uitvoering van de opdracht gebeurt door de leidend 
ambtenaar: 

Naam: Tine Vanhauwaert
Functie: adjunct van de directie
Adres: botermarkt 1 – 9000 Gent
E-mail: Tine.Vanhauwaert@Stad.Gent
Tel: 09/266 84 06
 
Het mandaat van de leidend ambtenaar dekt enkel de opvolging van de diensten tot en met 
de oplevering. Hieronder wordt verstaan:
- de technische en administratieve opvolging van de diensten tot en met de oplevering;
- de keuring, zowel a priori als a posteriori;
- het nazicht van de vorderingsstaten;
- het opmaken van de processen-verbaal van vaststelling/ingebrekestelling;
- het opmaken van de processen-verbaal van voorlopige en definitieve oplevering;
- de controle op de diensten.

Behoudens andersluidende onderrichtingen van de aanbestedende overheid, verloopt alle 
correspondentie met betrekking tot onderhavige opdracht via voormelde persoon. 

V.2 Onderaannemers (art. 12-15 KB Uitvoering)

De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer 
hij de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De 
aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band met die derden 
verbonden.

De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om, eens de opdracht is toegewezen en het 
innovatiepartnerschap tot stand is gekomen, alle onderdelen van de opdracht te laten 
uitvoeren door de in de offerte genoemde personeelsleden en onderaannemers. De 
opdrachtnemer kan deze in uitvoering slechts vervangen door derden indien hij aantoont dat 
deze derden over dezelfde capaciteiten beschikken als de in de offerte voorgestelde 
personen en onderaannemers en voor zover de aanbestedende overheid schriftelijk en 
voorafgaandelijk met de vervanging heeft ingestemd. De opdrachtnemer kan echter geen 
enkele aanspraak formuleren op een recht op dergelijke wijziging.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om aan de opdrachtnemer 
volgende gegevens op te vragen, op elk moment van de uitvoering van de opdracht en 
steeds in hun meest actuele vorm:  naam, ondernemingsnummer, contactgegevens en 
wettelijke vertegenwoordigers van alle onderaannemers, ongeacht hun aandeel of plaats in 
de keten van onderaanneming, die bij de uitvoering van de werken of het verrichten van de 
diensten betrokken zijn, voor zover deze gegevens op dat moment bekend zijn.
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Het is verboden voor een onderaannemer om het geheel van de opdracht dat hem werd 
toegewezen in onderaanneming te geven aan een andere onderaannemer. Het is eveneens 
verboden voor een onderaannemer om alleen de coördinatie van de opdracht te behouden.

V.3 Intellectuele rechten (art. 19-23 KB Uitvoering) 

Gebruik van de resultaten (art. 19 KB Uitvoering) 

1. Door de aanbestedende overheid: 
Alle ontwerpen, plannen, tekeningen, schetsen, studies, foto’s en alle andere mogelijke 
auteursrechtelijk beschermde werken tot stand gekomen in uitvoering van onderhavige 
opdracht worden eigendom van de aanbestedende overheid.
De dienstverlener draagt aan de aanbestedende overheid definitief en onherroepelijk alle 
vermogensrechten over op voornoemde stukken in hun meest volledige actuele en 
toekomstige wettelijke omvang, zonder enige geografische beperking en zonder enige 
andere beperking in de tijd dan de beperkingen die voorzien zijn in de Wet van 30 juni 
1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Deze overdracht betreft alle 
nu bestaande en toekomstige exploitatiebewijzen die onder deze vermogensrechten 
vallen of zullen vallen.
De overdracht van deze rechten wordt geacht te zijn inbegrepen in de offerteprijs; de 
dienstverlener kan geen aanspraak op enige bijkomende vergoeding

De dienstverlener behoudt de morele rechten als auteur van de stukken. 
In geval van mededeling aan derden van de resultaten van de intellectuele prestaties van 
de dienstverlener zal diens tussenkomst voor de opmaak van de documenten worden 
vermeld.
De aanbestedende overheid kan onder andere bij latere publicaties onbeperkt en 
kosteloos gebruik maken van de ontwerpen, teksten, documenten, …. De dienstverlener 
zal zich niet verzetten tegen de grafische uitgave in om het even welke vorm, de 
publicatie, reproductie en/of verder gebruik of de verdere overdracht van rechten met 
betrekking tot de geleverde prestaties in het kader van de dienstenopdracht.

2. Door de dienstverlener:
De dienstverlener mag de opdracht aanhalen als referentie mits vermelding van Stad 
Gent als opdrachtgever. 
De dienstverlener mag de resultaten die voortvloeien uit onderhavige dienstenopdracht 
niet doorgeven aan derden, noch gebruiksrechten toestaan tenzij hij hiervoor 
voorafgaandelijk  de schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid vraagt en 
verkrijgt.

Registraties (art. 21 KB Uitvoering)
De opdrachtnemer doet bij de aanbestedende overheid binnen de maand aangifte van alle 
aanvragen tot registratie van een intellectueel eigendomsrecht die hij in België of in het 
buitenland  doet in verband met de creaties of uitvindingen die hij ontwikkeld of gebruikt heeft 
bij de uitvoering van de opdracht. Tegelijk met die aangifte, bezorgt hij de aanbestedende 
overheid een kopie van de schriftelijke akte waarin de terzake geldende wetgeving voorziet.

Wederzijdse bijstand en waarborg (art. 23 KB Uitvoering)
De opdrachtnemer moet alle nodige maatregelen nemen om de rechten van de 
aanbestedende overheid te vrijwaren en moet zo nodig op eigen kosten de nodige 
formaliteiten vervullen om die rechten tegenstelbaar te maken aan derden en de 
aanbestedende overheid hierover informeren.
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Vanaf de eerste tekenen van een vordering van een derde tegen de opdrachtnemer of de 
aanbestedende overheid, geldt er een wederzijdse informatie- en bijstandsplicht.

De opdrachtnemer garandeert dat de creaties of uitvindingen die hij zal realiseren, met name 
foto’s,  illustraties, grafieken, zoals hij  die aan de aanbestedende overheid zal aanbieden, 
geen inbreuk vormen op enig recht van derden, op enige wetgeving en dat voor zover in het 
werk portretten zullen worden opgenomen, de nodige door de wet vereiste toestemmingen 
tot gebruik van deze portretten in het kader van de opdracht zullen zijn verkregen.

Onverminderd art. 30 KB Plaatsing en wat hierover is bepaald onder punt 7.2 van Deel 2 van 
dit bestek (prijsbestanddelen), staat de opdrachtnemer of de aanbestedende overheid die de 
rechten van een derde niet heeft geëerbiedigd of die rechten niet aan zijn medecontractant 
heeft kenbaar gemaakt, borg voor elk verhaal dat een derde tegen deze medecontractant 
zou stellen.

V.4 Borgtocht en vrijgave borgtocht (art. 25-33 en 158 KB Uitvoering)

V.4.1 Draagwijdte en bedrag

De opdrachtnemer is verplicht een borg te stellen overeenkomstig de bepalingen van het KB 
Uitvoering. 

De borgtocht wordt forfaitair vastgelegd op 20.000 euro. 

De borgtocht wordt gesteld binnen dertig kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting 
van de opdracht. Het bewijs van borgstelling dient toegestuurd te worden aan Stad Gent, 
Dienst Economie, p.a. Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.

V.4.2 Vrijgave van de borgtocht (art. 158 KB Uitvoering)

De borg wordt in één keer vrijgegeven na de oplevering van de gezamenlijke diensten. 

V.5 Wijziging van de opdracht (art. 38 KB Uitvoering)

V.5.1 Vervanging van de opdrachtnemer (art. 38/3 KB Uitvoering)

In geval van faillissement van de opdrachtnemer kan de opdracht overgedragen worden naar 
een door de curator voorgestelde onderneming, bijvoorbeeld naar de onderaannemers.

V.5.2 Prijsherziening  (art. 10 van de Wet en art. 38/7 KB Uitvoering) 

De prijsherziening/indexering zal het voorwerp uitmaken van onderhandeling in het kader 
van de plaatsingsprocedure en naderhand, in het kader van de evaluatie van elke mijlpaal. 

V.6 Verbreking (art. 61-63 KB Uitvoering) 

De verbrekingsgronden gelden zowel voor de opdrachtnemer - natuurlijke persoon als voor 
de bestuurders, zaakvoerders of andere personeelsleden met enige vertegenwoordigings-, 
beslissings- of controlebevoegdheid binnen de opdrachtnemer - rechtspersoon.
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V.7 Betalingen (art. 66 – 72 en 160 KB Uitvoering)

 De betaling van de opdracht gebeurt in mindering naargelang de opdracht vordert. Er 
wordt maximaal tweemaandelijks gefactureerd. Over de bij te voegen 
verantwoordingsstukken worden tussen aanbestedende overheid en opdrachtnemer 
concrete afspraken gemaakt in functie van de overeengekomen wijze van 
prijsvaststelling voor de twee onderscheiden fasen. 

 De dienst wordt uitgevoerd ten laste van de Stad Gent.

 De facturen, die gelden als schuldvordering, worden verplicht per post verzonden naar 
onderstaand adres:
Stad Gent
Dienst Economie
Factuurregistratie
p.a. Stadhuis, Botermarkt 1
9000 Gent

 Betalingstermijn. De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt 
plaats binnen de dertig dagen vanaf de datum van beëindiging van de in art. 156 KB 
Uitvoering bedoelde verificatie (zie punt V.11 Nazicht van de diensten), voor zover de 
aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook 
over de andere, eventueel vereiste documenten. 
In geval van overschrijding van de toepasselijke verificatietermijn, wordt de 
betalingstermijn verminderd naar rato van het aantal dagen overschrijding van de 
verificatietermijn. 
Omgekeerd wordt de betalingstermijn geschorst naar rato van het aantal dagen 
1° overschrijding van de termijn waarover de dienstverlener beschikt om zijn factuur in te 
dienen, zo de aanbestedende overheid heeft voorzien in een verificatie op basis van de 
lijst van gepresteerde diensten of een afzonderlijke schuldvordering en in de indiening 
van de factuur na verificatie;
2° dat nodig is om het antwoord van de dienstverlener te ontvangen, wanneer de 
aanbestedende overheid hem, in het kader van de hoofdelijke aansprakelijkheid, moet 
ondervragen over het werkelijke bedrag van zijn sociale of fiscale schuld als bedoeld in 
art. 30bis, § 4 en 30ter, § 4, van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet 
van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, 
respectievelijk art. 403 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992.

 De posten tegen terugbetaling worden gerechtvaardigd volgens de definitieve afspraken 
tussen opdrachtnemer en aanbestedende overheid.

 De facturatie van de btw gebeurt overeenkomstig de geldende btw-wetgeving. Let wel, 
voor de werken in onroerende staat die vallen onder toepassing van het KB 1 art. 20 van 
het Besluit van 29 december 1992 wordt de btw voldaan door de medecontractant onder 
btw-nummer BE 0207 451 227.

 De overdracht of inpandgeving van de schuldvordering wordt op geldige wijze ter kennis 
gebracht van de aanbestedende overheid door middel van een aangetekende zending 
gericht aan Stad Gent, Departement Financiën, p.a. Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent.
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V.8 Rechtsvorderingen (art. 73 KB Uitvoering)

Bij geschillen betreffende de uitvoering van de opdracht zijn de hoven en rechtbanken van 
het gerechtelijk arrondissement van Oost-Vlaanderen bevoegd.

V.9 Uitvoeringstermijnen (art. 147 KB Uitvoering)

De onderzoeks- en ontwikkelingsfase neemt een aanvang vanaf de betekening van de 
gunnings- beslissing van het college van burgemeester en schepenen en duurt maximum 5 
maanden. Definitieve duurtijd van deze eerste fase wordt in gemeen overleg vastgelegd in 
het kader van de onderhandelingen. 

De operationele/commerciële fase van het MCC begint na afloop van de onderzoeks- en 
ontwikkelingsfase en eindigt uiterlijk op 31 december 2021.

BELANGRIJK: MINIMUMAFNAME EN MOGELIJKE STOPZETTING
De aanbestedende overheid verbindt zich ertoe de diensten van de onderzoeks- en 
ontwikkelingsfase volledig af te nemen en te vergoeden zoals overeengekomen in het kader 
van de onderhandelingen en zoals goedgekeurd door het college van burgemeester en 
schepenen. 

De opdrachtnemer is slechts gerechtigd het eerste jaar van de operationele/commerciële 
fase van het MCC volledig uit te voeren tot en met 31 december 2019 indien de 
aanbestedende overheid het definitieve actieplan voor dat eerste jaar van het MCC met 
inbegrip van het financiële model (inventaris van de werkingskosten én de dienstverlening 
van het MCC), heeft goedgekeurd. De opdrachtnemer kan daar in geen enkel geval 
aanspraak op maken. Indien de aanbestedende overheid voormeld actieplan afkeurt, dan zal 
zij de opdracht stopzetten zonder dat opdrachtnemer aanspraak kan maken op enige 
bijkomende (schade-)vergoeding die de effectief gemaakte aantoonbare kosten van de 
eerste fase overschrijdt.

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht de opdracht op dezelfde wijze stop te 
zetten na afloop van het eerste jaar indien blijkt dat de doelstelling van de overeengekomen 
mijlpaal voor eind 2019 door de opdrachtnemer niet werden gehaald. Hetzelfde geldt voor de 
eventuele verderzetting van het MCC in 2021. Voor details wordt verwezen naar de 
technische bepalingen in deel VI. van het bestek. 

V.10 Uitvoeringsmodaliteiten (art. 146 en 148-149 KB Uitvoering)

Vertrouwelijkheid (art. 18 KB Uitvoering)

De dienstverlener verbindt zich ertoe geen van de informatie, documenten of gegevens van 
gelijk welke aard, waarvan hij kennis zou krijgen door of ter gelegenheid van de uitvoering 
van de opdracht, alsook de staten en bescheiden die het resultaat zijn van die informatie, en 
die door de aanbestedende overheid uitdrukkelijk als “vertrouwelijk” zijn gekwalificeerd, mee 
te delen aan een derde partij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de 
aanbestedende overheid.

De dienstverlener en de aanbestedende overheid zullen de vertrouwelijke informatie slechts 
verspreiden onder die werknemers die rechtstreeks betrokken zijn bij de opdracht; beide 
partijen staan er borg voor dat deze werknemers de verplichtingen inzake het confidentieel 
karakter van de informatie kennen en deze ook respecteren.
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De dienstverlener moet bovendien in zijn contracten met de onderaannemers de 
verplichtingen inzake vertrouwelijkheid vermelden die hij dient na te komen voor de 
uitvoering van de opdracht.

V.11 Nazicht van de diensten (art. 39-43 en art. 150 KB Uitvoering)

De aanbestedende overheid kan met alle geëigende middelen overal toezicht laten houden 
of controle laten uitvoeren op de voorbereiding of de uitvoering van de prestaties.

De aanbestedende  overheid ziet de diensten na en controleert of ze beantwoorden aan de 
voorwaarden van de opdrachtdocumenten en de regels van de kunst. 

Voor de gewone tussentijdse betalingen beschikt de aanbestedende overheid over een 
verificatietermijn van dertig kalenderdagen vanaf de volledige of gedeeltelijke beëindiging 
van de diensten, i.c. de dag die werd vastgesteld voor de afwerking van het geheel van de 
diensten, om de formaliteiten betreffende de tussentijdse keuring of oplevering te vervullen 
en aan de dienstverlener kennis te geven van het resultaat daarvan. Deze termijn gaat in 
voor zover de aanbestedende overheid tegelijk in het bezit van de lijst van gepresteerde 
diensten of factuur wordt gesteld. 

Voor de tussentijdse  betalingen die gekoppeld zijn aan mijlpalen (zie ook Technische 
bepalingen), zal het nazicht gebeuren volgens de modaliteiten zoals onderhandeld en 
definitief overeengekomen tussen opdrachtgever en inschrijver/opdrachtnemer. 

V.12 Aansprakelijkheid en verzekeringen 

V.12.1 Aansprakelijkheid van de dienstverlener (art. 152-153 KB Uitvoering)

De dienstverlener draagt de volle aansprakelijkheid voor de fouten en nalatigheden die in de 
verleende diensten voorkomen, inzonderheid in de studies, de berekeningen, de plannen of 
in alle andere ter uitvoering van de opdracht door hem voorgelegde stukken.

De diensten die niet beantwoorden aan de bepalingen en de voorwaarden van de opdracht 
of niet werden verleend overeenkomstig de regels van de kunst, dienen door de 
dienstverlener te worden herbegonnen.

V.12.2 Verzekeringen (art. 24 KB Uitvoering)

De opdrachtnemer sluit op eigen kosten volgende polissen af:

 Verzekering voor arbeidsongevallen 

De opdrachtnemer laat zijn werklieden en andere personeelsleden verzekeren tegen 
arbeidsongevallen.

 Verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid 

De verzekering beantwoordt aan volgende voorwaarden:

Verzekerden: 
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- de  onderneming,  de  bedrijfsleider,  de  vennoten,  de  personeelsleden,  alle 
medewerkers  die  deel  uitmaken  van  de  onderneming,  ook  alle  aangestelden  en 
onbezoldigden;

- de onderaannemers en alle medewerkers die deel uitmaken van die onderaannemer.

De aanbestedende overheid  en haar  afgevaardigden worden in  elk  geval  als  derden 
aanschouwd. 

Gewaarborgde risico’s:
1. de burgerlijke aansprakelijkheid op grond van art.  1382 – 1386 van het Burgerlijk 

Wetboek voor lichamelijke en stoffelijke schade en onstoffelijke gevolgschade en voor 
de zuiver onstoffelijke schade (indien ze het gevolg is van een ongeval) aan derden;

2. de  aansprakelijkheid  op  grond  van  art.  544  van  het  Burgerlijk  Wetboek  voor 
lichamelijke en stoffelijke schade en onstoffelijke gevolgschade en zuiver onstoffelijke 
schade  (indien  ze  het  gevolg  is  van  een  ongeval)  aan  derden  (hinder  uit 
nabuurschap);

3. de  contractuele  aansprakelijkheid  in  geval  van  samenloop  ervan  met  voormelde 
extracontractuele of foutloze aansprakelijkheid.

Verzekerd kapitaal en vrijstelling:
De polis moet een voldoende dekking voorzien voor lichamelijke en stoffelijke schade in 
functie van de risico’s verbonden aan onderhavige diensten.

Behoudens omstandigheden vreemd aan de uitvoering van de diensten, zijn de bedragen 
die overeenstemmen met de vrijstelling ten laste van de opdrachtnemer.

Uitgesloten en/of niet verzekerde risico’s:
Behoudens  omstandigheden  vreemd  aan  de  uitvoering  van  de  diensten,  zijn  de 
uitgesloten en/of niet verzekerde risico’s ten laste van de opdrachtnemer.

Gemeenschappelijke bepalingen voor alle verzekeringen: 
- Binnen de 30 kalenderdagen na de sluiting van de opdracht, toont de opdrachtnemer aan 

dat  hij  de vereiste verzekeringscontracten is aangegaan aan de hand van een attest 
waaruit de vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. 

- De opdrachtnemer legt dit attest over tijdens de uitvoering van de opdracht binnen een 
termijn  van  15  kalenderdagen na ontvangst  van het  verzoek  van  de  aanbestedende 
overheid. 

- De polissen dienen een clausule te bevatten, die bepaalt dat elke schorsing, verbreking, 
opzegging  of  vervallenverklaring  van  het  verzekeringscontract  door  de  verzekeraar 
onmiddellijk per aangetekende zending ter kennis wordt gebracht van de aanbestedende 
overheid.

- De opdrachtnemer verbindt er zich toe op zijn kosten alle nodige maatregelen te nemen 
om  de  door  de  hierboven  vermelde  polissen  gedekte  risico’s  zo  veel  mogelijk  te 
beperken.

V.13 Actiemiddelen van de aanbestedende overheid (art. 44-51 en 154 - 155 KB 
Uitvoering)

De aandacht van de opdrachtnemer wordt gevestigd op het feit dat hij zich in geval van een 
aantoonbare miskenning van de bijzondere uitvoeringsvoorwaarden inzake non-
discriminatie (zie punt V.15 van dit bestek) blootstelt aan de middelen van optreden van de 
aanbestedende overheid in toepassing van art. 45 tot 49 en 154 tot 155 van het KB 
Uitvoering. 
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V.13.1 In gebreke blijven en sancties (art. 44 KB uitvoering) 

De opdrachtnemer dient de bij proces-verbaal vastgestelde tekortkomingen onverwijld en in 
elk geval binnen de in het proces-verbaal vermelde termijn te herstellen.

De opdrachtnemer kan bij ter post aangetekende zending aan de aanbestedende overheid, 
te verzenden binnen de 15 kalenderdagen volgend op de postdatum van het toezenden van 
het proces-verbaal, zijn verweermiddelen doen gelden. Zijn stilzwijgen na die termijn geldt 
als een erkenning van de vastgestelde feiten.

V.13.2 Straffen (art. 45 KB uitvoering)

Elke inbreuk waarvoor geen bijzondere straf is voorzien en waarvoor geen rechtvaardiging 
werd aanvaard of binnen de vereiste termijn werd verstrekt, geeft aanleiding tot een 
algemene straf: 

- die eenmalig is en 0,07% bedraagt van de oorspronkelijke aannemingssom.

- die dagelijks is en 0,02% bedraagt van de oorspronkelijke aannemingssom per dag, 
indien de overtreding onmiddellijk behoort te worden hersteld.

Deze laatste straf wordt toegepast vanaf de derde dag na de datum van de afgifte van de 
aangetekende zending waarmee het proces-verbaal aan de opdrachtnemer werd betekend, 
tot en met de dag waarop aan de inbreuk door toedoen van de opdrachtnemer of de 
aanbestedende overheid zelf, een einde werd gesteld.

De aanbestedende overheid is gerechtigd de straffen zoveel maal toe te passen als

 de inbreuk is gepleegd; 

 er werknemers zijn op wie de inbreuk is gepleegd.

De aanbestedende overheid is gerechtigd dit aantal malen ambtshalve vast te stellen, 
wanneer het door de schuld van de opdrachtnemer niet juist kan worden bepaald.

Bij herhaling van een bepaalde inbreuk, eventueel op een andere plaats, wordt een straf 
toegepast gelijk aan de betreffende straf, vermenigvuldigd met het aantal malen dat de 
inbreuk werd vastgesteld.

V.13.3 Vertragingsboetes (art. 46 en 154 KB uitvoering)

De vertragingsboete wordt als forfaitaire vergoeding wegens vertraging in de uitvoering van 
de opdracht opgelegd en bedraagt 0,1 % per dag vertraging, met een maximum van 7,5 % 
van de waarde van alle of van een deel van de diensten waarvan de uitvoering met dezelfde 
vertraging gebeurde.

Deze boete is eisbaar zonder ingebrekestelling door het eenvoudig verstrijken van de 
uitvoeringstermijn zonder opstelling van een proces-verbaal en wordt van rechtswege 
toegepast voor het totaal aantal kalenderdagen vertraging.
Onverminderd de toepassing van deze boetes, vrijwaart de opdrachtnemer de 
aanbestedende overheid, in voorkomend geval, tegen elke schadevergoeding die deze aan 
derden verschuldigd is op grond van zijn vertraging in de uitvoering van de opdracht.

De boete is eveneens van toepassing op de in dit bestek bepaalde dwingende deeltermijnen.
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V.14 Oplevering en waarborg (art. 64-65 en 156-157 KB uitvoering)

Het innovatiepartnerschap wordt in één keer opgeleverd, 

- ofwel na afloop van de onderzoeks- en ontwikkelingsfase, stilzwijgend na betaling van de 
laatste factuur;

- ofwel na het eerste jaar operationele/commerciële fase van het MCC op 31/12/2019; na 
goedkeuring door de aanbestedende overheid van het eindrapport.

- ofwel na het tweede jaar operationele/commerciële fase van het MCC op 31/12/2020; na 
goedkeuring door de aanbestedende overheid van het eindrapport.

- ofwel na het derde jaar operationele/commerciële fase van het MCC op 31/12/2021; na 
goedkeuring door de aanbestedende overheid van het eindrapport.

V.15 Bijzondere voorwaarden inzake non-discriminatie en gelijke kansen

V.15.1 Beleidscontext

De Stad Gent streeft naar een tolerante samenleving, promoot actief gelijke kansen voor 
iedereen en bindt de strijd aan tegen discriminatie, ook op de arbeidsmarkt. Via haar 
aankoopbeleid wil de Stad ook haar aannemers, dienstverleners en leveranciers 
sensibiliseren en stimuleren om actief bij te dragen tot een werkomgeving met gelijke kansen 
voor iedereen. Dit past tegelijk binnen de sociale pijler van het stedelijk beleid inzake 
duurzame overheidsopdrachten.

V.15.2 Algemene verbintenis

Door loutere deelname aan de gunningsprocedure verbindt de inschrijver zich ertoe 
de Algemene
Beginselen evenals de Vijf Basisprincipes inzake Non-discriminatie en Gelijke Kansen 
zelf te respecteren en actief toe te passen tijdens de uitvoering van de opdracht én te 
doen naleven door zijn onderaannemers in de bijdrage die zij leveren in de uitvoering 
van onderhavige opdracht.

V.15.3 Algemene beginselen inzake non-discriminatie en gelijke kansen

De opdrachtnemer is ertoe gehouden alle toepasselijke verplichtingen op het gebied van het 
milieu- sociaal en arbeidsrecht uit hoofde van het Europees Unierecht, nationale recht of 
collectieve arbeidsovereenkomsten of uit hoofde van de internationale verdragen inzake 
milieu-, sociaal en arbeidsrecht vermeld in bijlage II bij de Wet , na te leven en te doen 
naleven door elke persoon
die handelt als onderaannemer in welke fase ook, en door elke persoon die personeel 
tewerkstelt voor de uitvoering van de opdracht (art. 7 van de Wet).
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De opdrachtnemer duldt geen enkele vorm van discriminatie op grond van nationale 
afstamming, geslacht, leeftijd, handicap, geloof of levensbeschouwing en seksuele oriëntatie 
in het kader van arbeidsbetrekkingen, waaronder begrepen de voorwaarden voor toegang tot 
arbeid, de arbeidsvoorwaarden en beloning, de beëindiging van de arbeidsbetrekking, alsook 
in het kader van beroepsopleiding, arbeidsbemiddeling, beroepskeuzevoorlichting of 
loopbaanbegeleiding.

De opdrachtnemer onthoudt zich van opzettelijke vormen van discriminatie en onopzettelijke 
discriminatie uit onachtzaamheid en neemt de nodige preventiemaatregelen om discriminatie 
te voorkomen.
De opdrachtnemer verbindt zich ertoe om het discriminatieverbod in arbeidsrelaties in alle 
hieronder vermelde vormen te doen naleven door elke persoon die voor zijn rekening handelt 
als werknemer of aangestelde, door elke onderaannemer in welke fase ook, en door elke 
persoon die voor zijn rekening personeel werft, selecteert, opleidt of tewerkstelt met het oog 
op de uitvoering van de opdracht.2 

V.15.4 Vijf basisprincipes inzake non-discriminatie en gelijke kansen

I. VERBOD OP DIRECTE DISCRIMINATIE
Directe discriminatie behelst het ongunstiger behandelen van een persoon dan een ander in 
een vergelijkbare situatie wordt op basis van diens nationale afstamming, geslacht, leeftijd, 
handicap, geloof of levensbeschouwing en seksuele oriëntatie, waarbij het onderscheid in 
behandeling niet kan gerechtvaardigd worden op grond van de bepalingen van Titel II Anti - 
Racismewet.3

II. VERBOD OP INDIRECTE DISCRIMINATIE
Indirecte discriminatie behelst een ogenschijnlijk neutrale bepaling, criterium of handelwijze 
hanteren die personen bijzonder kan benadelen in vergelijking met andere personen op 
basis van nationale afstamming, geslacht, leeftijd, handicap, geloof of levensbeschouwing en 
seksuele oriëntatie, tenzij deze bepaling, maatstaf of handelwijze objectief gerechtvaardigd 
kan worden door een geoorloofde bedrijfsdoelstelling en redelijk te verantwoorden is in 
verhouding tot voor deze personen minder nadelige middelen om de nagestreefde 
bedrijfsdoelstelling te realiseren.4 

III. VERPLICHTING OM REDELIJKE AANPASSINGEN OP GROND VAN HANDICAP TE 
TREFFEN

In een concrete situatie, naargelang de behoefte voor personen met een handicap, 
passende maatregelen nemen om toegang tot arbeid te hebben, in arbeid te participeren of 
daarin vooruit te komen dan wel om een opleiding te genieten, tenzij deze maatregelen een 
onevenredige belasting vormen. Wanneer die belasting in voldoende mate wordt 
gecompenseerd door bestaande overheidsmaatregelen, zoals subsidies of begeleiding mag 
zij niet als onevenredig worden beschouwd.
Het begrip handicap moet worden opgevat als een beperking die het gevolg is van 
langdurige lichamelijke, geestelijke of psychische aandoeningen die in wisselwerking met 
diverse drempels de betrokkene kunnen beletten volledig, daadwerkelijk en op voet van 
gelijkheid met andere werknemers aan het beroepsleven deel te nemen. Belemmeringen bij 

2 Art.  12 en 25 Antiracismewet van 30 juli 1981, art. 14 Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007, art. 19 en art. 28/2 
Genderwet van 10 mei 2007; Art. 32bis Welzijnswet van 4 augustus 1996, art. 119 Sociaal Strafwetboek; Art. 5 en 11 
Evenredige participatiedecreet van 8 mei 2002.
3 Art. 4, 9° Antiracismewet van 30 juli 1981 (definitie van directe discriminatie), titel II Antiracismewet 
(rechtvaardigingsmogelijkheden).
4 Art. 4, 9° Antiracismewet van 30 juli 1981 (definitie van directe discriminatie), titel II Antiracismewet 
(rechtvaardigingsmogelijkheden).
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het uitoefenen van de beroepsactiviteit kunnen ertoe leiden dat een langdurige ziekte als 
handicap moet worden beschouwd.5

IV. VERBOD OP OPDRACHT GEVEN TOT DISCRIMINATIE
Vanuit een feitelijke of juridische machtspositie opdracht geven aan anderen om een persoon 
of een groep te discrimineren op grond van nationale afstamming, geslacht, leeftijd, 
handicap, geloof of levensbeschouwing en seksuele oriëntatie, is verboden.6

V. VERBOD OP GEWELD, PESTERIJEN EN ONGEWENST SEKSUEEL GEDRAG OP 
HET WERK

Iedere daad van fysiek of verbaal geweld en pesterijen op basis van nationale afstamming, 
geslacht, leeftijd, handicap, geloof of levensbeschouwing en seksuele oriëntatie, alsook van 
ongewenst seksueel gedrag op het werk, is verboden.7

V.15.5 Bijzondere actiemiddelen van de aanbestedende overheid

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht feiten worden vastgesteld die het bestaan van 
discriminatie op grond van de beschermde criteria kunnen doen vermoeden in hoofde van de 
opdrachtnemer of zijn onderaannemers, wordt dit in toepassing van art. 44, §2 KB Uitvoering 
vastgesteld in een proces-verbaal en kan de aanbestedende overheid in bepaalde 
omstandigheden de maatregelen treffen voor inbreuken op bepalingen van de opdracht.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om het dossier (het proces-verbaal, 
het eventuele verweer, correspondentie, stukken, etc.) bovendien voor onderzoek over te 
maken aan Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, en/of aan de Algemene Directie 
Toezicht op de Sociale Wetten van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid 
en Sociaal Overleg.
Voorgaande geldt onverminderd de toepassing van de sancties bedoeld in andere wettelijke, 
reglementaire of conventionele bepalingen.

5 Art. 4, 12° Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 (definitie van redelijke aanpassingen), Titel II en art. 
Antidiscriminatiewet(rechtvaardigingsmogelijkheden); Art. 5,§4 EAD-decreet van 8 mei 2002; Protocol van 19 juli 2007 
betreffende het begrip redelijke aanpassingen in België; Art. 20 VN Verdrag voor Rechten van Personen met een Handicap.
6 Art. 4, 12° Antiracismewet van 30 juli 1981 (definitie van opdracht tot discriminatie), titel II Antiracismewet 
(rechtvaardigingsmogelijkheden).
7 Art. 32ter Welzijnswet van 4 augustus 1996 (definitie van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk); 
Art. 32quater – art. 32septies (bijzondere preventiemaatregelen – plicht om passende maatregelen te treffen in geval van 
kennisgave aan werkgever); Art. 121 – 122/5 Sociaal Strafwetboek (geen risicoanalyse – preventiemaatregelen inzake 
psychosociale risico's op het werk.
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VI. Technische bepalingen

VI.1 Algemeen opzet van het MCC

Om bedrijven te ondersteunen bij het ontwikkelen van een flankerend mobiliteitsbeleid dat 
inzet op duurzame alternatieven, wordt een nieuw instrument ontwikkeld. Dit neemt de vorm 
aan  van  het  Mobiliteitscoördinatiecentrum  (MCC),  een  organisatie  die 
mobiliteitsmanagement organiseert op overkoepelend bedrijfsniveau. Het hoofddoel van het 
MCC is om werk te maken van een verduurzaming van het woon-werkverkeer. Dit doet het 
door bedrijven te ontzorgen en hen oplossingen op maat aan te bieden. Zo worden bedrijven 
onder  andere  bijgestaan  bij  het  ontwikkelen,  implementeren  en  communiceren  van 
vervoersalternatieven voor het woon-werkverkeer. 

Het ontzorgen van bedrijven gaat ook verder dan het louter aanbieden van oplossingen. 

Het MCC capteert de noden van bedrijven en operationaliseert  de best mogelijke oplossing. 
Daarnaast staat het MCC ook in voor de financiële verrekening van de dienstverlening als 
ook voor de communicatie en promotie van deze diensten. 

De regio waarbinnen het MCC actief zal zijn, is aangeduid op onderstaande kaart.

42
Bestek Innovatiepartnerschap Mobiliteitscoördinatiecentrum Gent Zuid



43

Binnen deze regio bevinden zich volgende gebieden, die tot de doelgroep van het MCC 
behoren:  
- bedrijventerrein Zwijnaarde I 
- bedrijventerrein Zwijnaarde II
- Bedrijventerrein Zwijnaarde III
- Bedrijventerrein Zwijnaarde IV
- kantoorzone Bollebergen
- kantoorzone Rijvisschestraat
- ontwikkelingen rond Kortrijksesteenweg
- The Loop
- Campus Sterre
- Site Mediamarkt 
- De Deynecampus
- Coca-cola site
- Bedrijventerrein Gent Zuid I
- UZ Gent
- Bedrijvenzone Ottergemsesteenweg
- Kantoorzone en nieuwe ontwikkelingen Moutstraat
- Mogelijke ontwikkelingen Warmoezeniersweg
Deze oplijsting is louter informatief en heeft als doel de uitvoerder een beeld te geven van de 
schaalgrootte van het  MCC. 

VI.2 Het takenpakket van het MCC bestaat minimaal uit: 

- Het in de praktijk brengen van een Mobiliteitscoördinatiecentrum dat bedrijven ontzorgt 
op vlak van woon-werkverkeer

- Het inrichten van een frontoffice dat als single point of contact fungeert naar de bedrijven. 
Deze frontoffice gaat op zoek naar oplossingen op maat van de bedrijven(zone) en werkt 
deze ook uit. 

- Het uitwerken van een structuur voor de werking en opvolging van het MCC. De 
uitvoerder bepaalt zelf onder welke vorm dit zal gebeuren. Dit kan bvb. dmv een 
stuurgroep, stakeholdersoverleg,… 

- het opmaken en uitrollen van een wervings- en communicatiestrategie, gericht op eigen 
leden (zowel aanbieders  als afnemers, om hun betrokkenheid te verhogen en hen te 
informeren), potentiële nieuwe leden en op het bredere publiek i.e. werknemers van de 
aangesloten bedrijven.

- Het voldoende ontzorgen van de leden door het op maat uitwerken, implementeren en 
monitoren van mobiliteitsdiensten in overleg met het bedrijf. Werknemers moeten de 
mogelijkheid hebben om te kunnen kiezen uit meerdere vervoersalternatieven voor hun 
woon-werkverkeer.

- Het factureren van diensten op een eenvoudige en transparante 
- het organiseren van een structuur die inspraak en betrokkenheid van de leden 

garandeert bij besluitvorming. 
- Het opmaken van een jaarlijks actieplan
- Het jaarlijks rapporteren aan de Stad
- De opmaak van een visie op middellange termijn, zowel inhoudelijk als financieel
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VI.3 2 fasen: de onderzoeks- en ontwikkelingsfase en de operationele/commerciële 
fase 

Het operationaliseren van het MCC zal in verschillende stappen gebeuren. 

VI.3.1 Onderzoeks- en ontwikkelingsfase

Een  eerste  stap  is  de  onderzoeks-  en  ontwikkelingsfase.  In  deze  fase  worden  alle 
mogelijke  alternatieve  vervoersmodi  onderzocht  en opgelijst  en  worden  zo veel  mogelijk 
gesprekken met stakeholders gevoerd. Er wordt een plan opgemaakt hoe het MCC in de 
praktijk zal werken en verder groeien.

Op te leveren producten en mijlpalen binnen deze fase:

 Analyse van de huidige mobiliteitssituatie: uit deze mobiliteits- en bereikbaarheidsschets 
komt duidelijk naar voor wat de globale modal split van het onderzoeksgebied is, welke 
opportuniteiten er zich aandienen, welke zaken ontbreken op vlak van mobiliteit en hoe 
het MCC hierop zal inspelen zodoende een modal shift te bekomen.

 actieplan waaruit  blijkt  hoe  het  MCC  tot  operationalisering  kan  overgaan  en  welke 
concrete  acties  genomen  zullen  worden  binnen  het  eerste  jaar  van  de  werking.  Dit 
actieplan geeft duidelijk aan binnen welke structuur het MCC actief zal zijn (overleg met 
Stad  Gent,  overleg  met  bedrijven,…)  en  welke  concrete  acties  binnen  welke  timing 
uitgevoerd zullen worden. Van elke actie die opgenomen wordt zal ook de financiering 
opgenomen worden met hierbij per actie duidelijk aangegeven welk aandeel hiervan door 
de bijdrage van de bedrijven zal betaald worden.

 commercialisatie- en wervingsstrategie: Hierin wordt duidelijk aangegeven hoe vanuit het 
MCC leden geworven zullen worden en hoe 

 Oprichting van een toegankelijk communicatieplatform. De informatie van het MCC en de 
mobiliteit in de zuidelijke mozaïek moet duidelijk en vrij toegankelijk beschikbaar zijn. Het 
MCC staat zelf in voor de eigen communicatie. Het MCC kan beroep doen op de kanalen 
van de Stad Gent om door het MCC opgemaakte communicatie verder te verspreiden. 

Deze  producten  maken  onderdeel  uit  van  onderhandeling  met  de  Stad.  De  Stad  zal 
beslissen welke acties (prioritair) opgenomen dienen te worden en welke financiering hier 
tegenover staat vanuit de Stad. 

Pas hierna zal duidelijk zijn welke acties het MCC kan nemen om de bedrijven te ontzorgen 
op vlak van hun mobiliteitsbehoeften. 

Hierna kan het MCC overgaan tot de operationele en commercialisatie fase. 

VI.3.2 Operationele/commerciële fase

Een tweede stap binnen het project is de operationele  en commercialisatie fase. Binnen 
deze fase worden de afgesproken acties uitgerold. Het MCC gaat effectief aan de slag met 
de bedrijven. Naast het uitvoeren van de acties loopt de wervingsstrategie waarbij zoveel 
mogelijk bedrijven overtuigd worden zich aan te sluiten bij het MCC.  
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In oktober van het lopende werkjaar wordt door het MCC een rapportage opgemaakt. De 
rapportage geeft een overzicht van de realisaties van de betrokken periode. Daarbij wordt 
onder meer volgende informatie gegeven:

- Een lijst van afnemers en leveranciers.

- Een overzicht van alle aangekochte producten en diensten.

- Verslagen van georganiseerde activiteiten en aantal deelnemers.

- Verslagen van communicatie- activiteiten (bereik, aantal bezoekers website…).

- Een gedetailleerd overzicht van de financiën

Daarnaast  wordt  door  het  MCC een  nieuw actieplan  en  prognose  opgemaakt  voor  het 
komende werkjaar. 

Dit actieplan maakt voorwerp uit van onderhandelingen met de opdrachtgever. Op basis van 
de goedgekeurde acties en financiële impact van deze acties zal het budget voor dat jaar 
toegekend worden. 

De  rapportage  wordt  telkens  overgemaakt  aan  de  opdrachtgever  de  eerste  week  van 
oktober. 

Er worden gedurende het project 3 rapportages overgemaakt: oktober 2019, oktober 2020 
en een eindrapportage in 2021 waarna het project wordt afgesloten. 

Naast de jaarlijkse rapportage en opmaak van het actieplan zullen bij de onderhandelingen 
met de opdrachtgever specifieke mijlpalen voor het werkjaar worden afgesproken.

VI.4 Financiering

De financiering van het MCC wordt als volgt gezien: 

Het totale beschikbare bedrag bij de Stad Gent bedraagt 2.150.000 euro.

Voor de onderzoeks- en ontwikkelingsfase kan de uitvoerder rekenen op een volledige 
financiering vanuit de Stad Gent voor: 

- prestaties geleverd door personeel van het MCC

- studies uitgevoerd tbv opmaak actieplan voor jaar 1.

Voor de operationele      en commercialisatiefase kan de uitvoerder rekenen op een 
gedeeltelijke financiering vanuit de Stad Gent, vanuit de bedrijven en eventueel vanuit 
andere overheden. 

- Vanuit de Stad Gent wordt jaarlijks een beperkt budget voorzien voor het 
operationaliseren van het MCC en het uitvoeren van acties. De Stad Gent zal enkel 
kosten meefinancieren die goedgekeurd zijn in het jaarlijks actieplan. Kosten die niet 
goedgekeurd werden door de Stad Gent, zullen niet vergoed worden. De financiering 
vanuit de Stad kan nooit meer bedragen dan 70% van de kosten voor dat jaar. Vanuit het 
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MCC wordt er naar gestreefd om de bijdrage vanuit de Stad gradueel te laten afnemen in 
de tijd. Voor de overige financiering dient het MCC beroep te doen op de bijdragen van 
de leden-bedrijven en vanuit andere overheden.

- Elk bedrijf dat zich aansluit bij het MCC levert jaarlijks een financiële bijdrage  die 
berekend wordt op basis van de tewerkstelling van het bedrijf in kwestie, uitgedrukt in 
VTE (voltijds equivalenten)
Uitgangspunt bij de start van het MCC is een maximale bijdrage van €85/VTE/jaar. De 
bijdrage van het bedrijf wordt bepaald op niveau van het bedrijventerrein.  Op basis van 
de ligging en reeds aanwezige mobiliteitsvoorzieningen kan de bijdrage per site 
verschillend zijn. 
De totale bijdragen van de bedrijven bedragen minimaal 30% van de totale kost van het 
actieplan voor dat jaar. 

- De uitvoerder zal nagaan of bijkomend andere financiële bijdragen mogelijk zijn. 
Wanneer er bvb. bijkomende subsidiemogelijkheden zijn, zal de uitvoerder het nodige 
doen om deze te ontvangen. De uitvoerder kan hierbij de vereiste administratieve 
ondersteuning krijgen vanuit de Stad. Eventuele subsidies die verkregen worden zullen in 
mindering gebracht worden van het aandeel van de Stad Gent in de kosten. 

VI.5 Inhoudelijke randvoorwaarden

VI.5.1 Principes van duurzame mobiliteit

De uitvoerder  verbindt  zich  ertoe  doorheen het  pilootproject  de principes  van  duurzame 
mobiliteit als uitgangspunt te gebruiken.

- De mobiliteitsvraag van de huidige generatie dient beheerst te worden om de behoeftes 
van de volgende generaties niet in het gedrang te brengen. Dit kan door het in balans 
brengen van economische, ecologische en sociale belangen. 

- Het Mobiliteitsplan Vlaanderen onderscheidt daarbij vijf doelstellingen:

o De  bereikbaarheid  van  de  economische  knooppunten  en  poorten  op  een 
selectieve wijze waarborgen.

o Iedereen op een selectieve wijze de mogelijkheid bieden zich te verplaatsen, met 
het oog op de volwaardige deelname van iedereen aan het maatschappelijk 
leven.

o De verkeersonveiligheid terugdringen met het oog op een wezenlijke 
vermindering van het aantal verkeersslachtoffers.

o De verkeersleefbaarheid verhogen, onafhankelijk van de ontwikkeling van de 
mobiliteitsintensiteit.

o De schade aan milieu en natuur terugdringen onafhankelijk van de ontwikkeling 
van de mobiliteitsintensiteit.

- Bij het invullen van de verkeersvraag wordt steeds uitgegaan van onderstaande 
rangorde:
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o Vermijden: verplaatsingen die niet hoeven worden niet gemaakt of uitgesteld naar 
een beter geschikt tijdstip.

o Verduurzamen: verplaatsingen worden bij voorkeur niet-gemotoriseerd gemaakt.

o Vergroenen: gemotoriseerde verplaatsingen gebeuren zo efficiënt mogelijk en 
volgens de meest ‘groene’ technologie.

- Bij het invullen van de vervoersvraag staat steeds het STOP-principe centraal i.e. de 
rangorde van wenselijke vervoerswijzen

o “S” staat voor “stappen” (voetgangers)

o “T” staat voor “trappen” (fietsers)

o “O” voor openbaar vervoer (collectief vervoer)

o “P” (van privé) voor individueel gemotoriseerd vervoer.

- Uit  bovenstaande  geldt:  het  juiste  vervoersmiddel  op  het  juiste  moment  voor  iedere 
verplaatsing.

- Er  wordt  slim  en  efficiënt  omgesprongen  met  de  bestaande  infrastructuur  en 
mobiliteitsoplossingen die reeds aanwezig zijn.

VI.5.2 Transparantie 

De Stad en de uitvoerder verbinden zich ertoe om onderling alle relevante informatie tijdig uit 
te wisselen en op regelmatige tijdstippen met elkaar overleg te plegen over alle aspecten van 
deze overeenkomst.

Van de uitvoerder wordt verwacht dat hij zeer nauw samenwerkt met de Stad Gent. Daarbij 
wordt  van  de  uitvoerder  de  nodige  transparantie  verwacht  (waarbij  transparantie  wordt 
geboden in overeenkomsten, business plan, financiële cijfers, …). Een eventuele bijsturing 
van het project vanuit de uitvoerder of vanuit de Stad is steeds te bespreken tijdens overleg.

*****
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DEELNEMINGSFORMULIERFORMULIER

Belangrijk: dit deelnemingsformulier dient volledig te worden ingevuld.

Rechtspersoon

De rechtspersoon (benaming, rechtsvorm): …………………………………………………
………………………..

Nationaliteit …………………………………………………
……………………….

Met zetel te (volledig adres) …………………………………………………
……………………….

…………………………………………………
……………………….

…………………………………………………
………………………

Telefoon …………………………………………………
……………………….
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E-mailadres voor officiële kennisgevingen 
van de aanbestedende overheid in het kader 
van de plaatsingsprocedure én tijdens de 
uitvoering van de opdracht

…………………………………………………
……………………….

…………………………………………………
……………………….

Waarvoor mijnheer/mevrouw (naam en 
functie)

Als gemachtigde optreedt en ondertekent
…………………………………………………
………………………

…………………………………………………
………………………

ofwel2

Combinatie zonder rechtspersoonlijkheid

De ondergetekenden die zich hebben verenigd in een combinatie zonder 
rechtspersoonlijkheid voor deze aanneming (naam, hoedanigheid, nationaliteit, voorlopige 
zetel):

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….

Volgende vennootschappen/natuurlijke personen maken deel uit van bovengenoemde 
combinatie zonder rechtspersoonlijkheid:

Naam Adres Ondernemingsnumme
r

Waarvoor als 
gemachtigde 
optreedt en 
ondertekent*
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…………………………
…………….

………………………
…………

……………..
…………………….

……………………
………

…………………………
…………….

………………………
…………

……………..
…………………….

……………………
………

…………………………
…………….

………………………
…………

……………..
…………………….

……………………
………

…………………………
…………….

………………………
…………

……………..
…………………….

……………………
………

* elke vennootschap/natuurlijk persoon die deel uitmaakt van de combinatie zonder 
rechtspersoonlijkheid moet de offerte rechtsgeldig ondertekenen

stel(t)len zich kandidaat voor het pilootproject Mobiliteitscoördinatiecentrum voor de 
Zuidelijke Mozaïek van Gent - Mobiliteitsontzorging bij bedrijven (concept & realisatie).

- ALGEMENE INLICHTINGEN
Inschrijving bij de RSZ : nr(s) ………………………………………………………

- btw (alleen in België) : nr(s) ……………………………………………………..

A. SOCIALE ZEKERHEID (inschrijvers die personeel tewerkstellen dat niet 
onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid)

Bij deze offerte voeg ik of voegen wij de in art. 62, §3 KB plaatsing bedoelde attesten.

Bovendien mag de administratie alle nodige inlichtingen van financiële en morele aard 
omtrent de ondergetekende(n) (of omtrent de hier inschrijvende vennootschap) inwinnen bij 
andere instellingen.

B. FISCALE VERPLICHTINGEN   (inschrijvers die niet gevestigd zijn in België)

Bij deze offerte voeg ik of voegen wij de in art. 63, §3 KB Plaatsing bedoelde attesten.

C. ONDERAANNEMERS

Opgave van de andere entiteiten op wiens  financiële en economische draagkracht en 
technische of beroepsbekwaamheid beroep wordt gedaan om aan te tonen dat wordt 
beantwoord aan de selectiecriteria: 

Naam onderaannemer Adres Ondernemingsnummer
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D. SLUITINGSPERIODES

De sluitingsperiode(s) van mijn onderneming: 
………………………………………………………………

E. BIJ TE VOEGEN BESCHEIDEN

In toepassing van punt IV.9.2 van het bestek heb ik/hebben wij volgende documenten bij de 
offerte gevoegd: 

1° een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maanden oud is op het uiterste tijdstip  
van ontvangst van de kandidaturen van de gedelegeerd bestuurder of zaakvoerder(s) én  
van  de  persoon/personen  die  de  kandidatuur  heeft/hebben  ondertekend 
(indieningsrapport in e-tendering m.a.w.). 

2° de inschrijver die personeel tewerkstelt dat niet onderworpen is aan de Belgische sociale  
zekerheid: een recent attest van de bevoegde overheid waarin wordt bevestigd dat de 
inschrijver  heeft  voldaan  aan de voorschriften  inzake  betaling  van  de bijdragen  voor 
sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging;

3° de inschrijver die niet in België gevestigd is: een recent attest van de bevoegde overheid 
waarin wordt bevestigd dat de inschrijver heeft  voldaan aan zijn fiscale verplichtingen 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging; 

4° een bankverklaring volgens het model in bijlage bij onderhavig bestek;  

5° de jaarrekeningen betreffende de laatste drie afgesloten boekjaren (zie IV.4.2);

6° de berekening van onderstaande ratio’s op basis van de jaarrekeningen van de laatste 
drie afgesloten boekjaren (zie IV.4.2);

7° documenten ten bewijze van de technische bekwaamheid van de toekomstige partner en 
het voorgestelde team (zie IV.4.2);

8° in voorkomend geval, een schriftelijke verklaring vanwege de entiteiten, op wiens 
capaciteiten de inschrijver zich beroept om aan te tonen dat hij beantwoordt aan de 
selectiecriteria van punt IV.4.2, waarin zij zich ertoe verbinden om de inschrijver voor de 
uitvoering van de opdracht de noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen;

9° een ingevuld Uniform Europees Aanbestedingsdocument op naam van de inschrijver, op 
naam van de eventuele andere deelnemers aan de combinatie van ondernemers zonder 
rechtspersoonlijkheid én op naam van de eventuele andere entiteiten, op wiens 
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capaciteiten de inschrijver zich beroept om aan te tonen dat hij beantwoordt aan de 
selectiecriteria van punt IV.4.2;  

10° indien de aanvraag tot deelneming door een gemachtigde werd ondertekend, de identiteit 
van de volmachtgever(s) en het bewijs van ondertekeningsbevoegdheid of volmacht;

Naam/namen ondertekenaar(s) indieningsrapport e-tendering 

………………………………………………………

........................................................

Gedaan te: ………………………………..

De (datum): …………………………………..

GEKWALIFICEERDE ELEKTRONISCHE HANDTEKENING

De volledige aanvraag tot deelneming, alle verplicht in te vullen bijlagen en alle andere al 
dan niet verplichte documenten die de kandidaat zelf heeft opgesteld, worden in één keer en 
globaal elektronisch ondertekend door de daartoe bevoegde persoon of personen. 

Alle voormelde documenten worden op een globale manier ondertekend op het 
ogenblik van indiening van de aanvraag tot deelneming via e-tendering en wel op het 
bijhorende indieningsrapport.

Het moet gaan om een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening  via e-
tendering. Een gescande handtekening is niet rechtsgeldig.

De elektronische handtekening moet uitgaan van de persoon of personen die bevoegd of 
gemachtigd is of zijn om de kandidaat te verbinden. Indien het indieningsrapport wordt 
ondertekend door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever(s).

Bewijs van ondertekeningsbevoegdheid. De inschrijver voegt bij de aanvraag tot 
deelneming de elektronische authentieke of onderhandse akte waaruit de bevoegdheid van 
de gemachtigde blijkt of een scan van het afschrift van zijn volmacht. In voorkomend geval 
verwijst de kandidaat naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de 
akte bij uittreksel is bekendgemaakt (met vermelding van pagina en/of passage).

Indien de offerte wordt ingediend door een combinatie van ondernemers zonder 
rechtspersoonlijkheid, gelden voormelde verplichtingen inzake elektronische 
ondertekening van het indieningsrapport in e-tendering én bewijs van volmacht voor elk van 
de deelnemers aan de combinatie. 
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OFFERTEFORMULIER

Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld. 

Rechtspersoon

De rechtspersoon (benaming, rechtsvorm): …………………………………………………
………………………..

Nationaliteit …………………………………………………
……………………….

Met zetel te (volledig adres) …………………………………………………
……………………….

…………………………………………………
……………………….

…………………………………………………
………………………

Telefoon …………………………………………………
……………………….

E-mailadres voor officiële kennisgevingen 
van de aanbestedende overheid in het kader 
van de plaatsingsprocedure én tijdens de 
uitvoering van de opdracht

…………………………………………………
……………………….

…………………………………………………
……………………….

Waarvoor mijnheer/mevrouw (naam en 
functie)

Als gemachtigde optreedt en ondertekent
…………………………………………………
………………………

…………………………………………………
………………………

ofwel2

53
Bestek Innovatiepartnerschap Mobiliteitscoördinatiecentrum Gent Zuid



54

Combinatie zonder rechtspersoonlijkheid

De ondergetekenden die zich hebben verenigd in een combinatie zonder 
rechtspersoonlijkheid voor deze aanneming (naam, hoedanigheid, nationaliteit, voorlopige 
zetel):

……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….

Volgende vennootschappen/natuurlijke personen maken deel uit van bovengenoemde 
combinatie zonder rechtspersoonlijkheid:

Naam Adres Ondernemingsnumme
r

Waarvoor als 
gemachtigde 
optreedt en 
ondertekent*

…………………………
…………….

………………………
…………

……………..
…………………….

……………………
………

…………………………
…………….

………………………
…………

……………..
…………………….

……………………
………

…………………………
…………….

………………………
…………

……………..
…………………….

……………………
………

…………………………
…………….

………………………
…………

……………..
…………………….

……………………
………

* elke vennootschap/natuurlijk persoon die deel uitmaakt van de combinatie zonder 
rechtspersoonlijkheid moet de offerte rechtsgeldig ondertekenen

VERBINDT OF VERBINDEN ZICH HOOFDELIJK OP ZIJN OF OP HUN ROERENDE EN 
ONROERENDE GOEDEREN TOT UITVOERING VAN DE OPDRACHT 
OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK:
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Tegen de voorwaarden van de bijgevoegde nota’s inzake de gunningscriteria 

ALGEMENE INLICHTINGEN

- Inschrijving bij de RSZ : nr(s) ………………………………………………………

- btw (alleen in België) : nr(s) ……………………………………………………..

F. SOCIALE ZEKERHEID (inschrijvers die personeel tewerkstellen dat niet 
onderworpen is aan de Belgische sociale zekerheid)

Bij deze offerte voeg ik of voegen wij de in art. 62, §3 KB plaatsing bedoelde attesten.

Bovendien mag de administratie alle nodige inlichtingen van financiële en morele aard 
omtrent de ondergetekende(n) (of omtrent de hier inschrijvende vennootschap) inwinnen bij 
andere instellingen.

G. FISCALE VERPLICHTINGEN   (inschrijvers die niet gevestigd zijn in België)

Bij deze offerte voeg ik of voegen wij de in art. 63, §3 KB Plaatsing bedoelde attesten.

H. ONDERAANNEMERS

Opgave van de andere entiteiten op wiens  financiële en economische draagkracht en 
technische of beroepsbekwaamheid beroep wordt gedaan om aan te tonen dat wordt 
beantwoord aan de selectiecriteria: 

Naam onderaannemer Adres Ondernemingsnummer

I. PRODUCTEN EN MATERIALEN

Voor de uitvoering van deze opdracht zullen geen producten worden gebruikt die niet 
afkomstig zijn uit de lidstaten van de Europese Gemeenschap.8 

ofwel9

Overeenkomstig de bepalingen van art. 78, 5° KB Plaatsing, wordt hierbij een afzonderlijke 
nota gevoegd, gedateerd en ondertekend, houdende vermelding van de herkomst van de te 

8      Geen rekening houden met de door het bestek opgelegde producten van vreemde oorsprong.
9     Doorhalen wat niet van toepassing is.
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leveren producten en/of van de te verwerken materialen die afkomstig zijn van buiten de 
Europese Unie.

Zij vermeldt per land van oorsprong de waarde, exclusief douanerechten, die deze producten 
en/of materialen in de offerte vertegenwoordigen.

Als de producten of materialen op het grondgebied van de Europese Unie worden afgewerkt 
of verwerkt, vermeldt de nota enkel de waarde van de grondstoffen.10

J. BETALINGEN

De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgend 
bankrekeningnummer: 

IBAN:……………………………………… 

BIC nummer (indien IBAN nummer niet begint met BE): 
…………………………………………………..

ten name van: …………………………………………………………

K. SLUITINGSPERIODES

De sluitingsperiode(s) van mijn onderneming: 
………………………………………………………………

L. BIJ TE VOEGEN BESCHEIDEN

In toepassing van punt IV.9.2 van het bestek heb ik/hebben wij volgende documenten bij de 
offerte gevoegd: 

1° indien  de  offerte  door  een  gemachtigde  werd  ondertekend,  de  identiteit  van  de 
volmachtgever(s) en het bewijs van ondertekeningsbevoegdheid of volmacht;

2° een  opgave  van  het  gedeelte  van  de  opdracht  dat  de  inschrijver  voornemens  is  in 
onderaanneming te geven en de identiteit van de mogelijke onderaannemer(s);

3° een visienota in verband met het MCC in zijn geheel (zie § IV.5);

4° een financiële nota over de financiering van het MCC (zie § IV.5);

5° een nota over de invulling (inhoudelijk en financieel) van de operationele/commerciële 
fase (zie § IV.5).

Naam/namen ondertekenaar(s) indieningsrapport e-tendering 

………………………………………………………

........................................................

10      De inschrijver die deze aangifte niet heeft gedaan wordt geacht voor de uitvoering van de ganse 
aanneming geen producten of materialen te gebruiken die niet afkomstig zijn uit de Europese Unie.

56
Bestek Innovatiepartnerschap Mobiliteitscoördinatiecentrum Gent Zuid



57

Gedaan te: ………………………………..

De (datum): …………………………………..

GEKWALIFICEERDE ELEKTRONISCHE HANDTEKENING

De volledige offerte, met name het offerteformulier, de inventaris, alle verplicht in te vullen 
bijlagen en alle andere al dan niet verplichte documenten die de inschrijver zelf heeft 
opgesteld, worden in één keer en globaal elektronisch ondertekend door de daartoe 
bevoegde persoon of personen. 

Alle voormelde documenten worden op een globale manier ondertekend op het 
ogenblik van indiening van de offerte via e-tendering en wel op het bijhorende 
indieningsrapport.

Het moet gaan om een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening  via e-
tendering. Een gescande handtekening is niet rechtsgeldig.

De elektronische handtekening moet uitgaan van de persoon of personen die bevoegd of 
gemachtigd is of zijn om de inschrijver te verbinden. Indien het indieningsrapport wordt 
ondertekend door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever(s).

Bewijs van ondertekeningsbevoegdheid. De inschrijver voegt bij de offerte de 
elektronische authentieke of onderhandse akte waaruit de bevoegdheid van de gemachtigde 
blijkt of een scan van het afschrift van zijn volmacht. In voorkomend geval verwijst de 
inschrijver naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de akte bij 
uittreksel is bekendgemaakt (met vermelding van pagina en/of passage).

Indien de offerte wordt ingediend door een combinatie van ondernemers zonder 
rechtspersoonlijkheid, gelden voormelde verplichtingen inzake elektronische 
ondertekening van het indieningsrapport in e-tendering én bewijs van volmacht voor elk van 
de deelnemers
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Model bankverklaring

"Met betrekking tot:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
(benaming van de opdracht + referentie van het bijzonder bestek)

Hierbij bevestigen wij dat 
………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………...(naam 

en woonplaats of handelsnaam en maatschappelijke zetel van de kandidaat of inschrijver) 
onze klant 

is sinds …………………….. (datum).

De financiële relatie met deze klant verloopt tot op heden tot onze volledige tevredenheid en 
zonder daarbij noemenswaardige negatieve zaken te hebben vastgesteld. Hij geniet tot op 
heden van ons volle vertrouwen.

Op basis van de gegevens waarover onze bank momenteel beschikt en zonder uitspraak te 
doen over de toekomst, heeft deze klant op dit ogenblik de financiële en economische 
draagkracht om de bovenvermelde overheidsopdracht naar behoren uit te voeren.

Onze bank levert dit document af zonder enige beperking noch voorbehoud van onze kant, 
behalve die welke hierboven vermeld.

Opgemaakt te ……………………………………(plaats), op 
……………………………………………………..(datum),

(Benaming bank, naam en titel ondertekenaar en handtekening)

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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