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Ontwerper 
 
Naam: Dienst Openbare werken 
Adres: Kerkstraat 21 te 2430 Laakdal 
Contactpersoon: De heer Werner Panis 
Telefoon: 013/359016 
Fax: 013 35 90 25 
E-mail: werner.panis@laakdal.be 
 
Toepasselijke reglementering 
 
1. Wet van 24 december 1993 (BS van 22-01-1994) betreffende de overheidsopdrachten en sommige 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 
2. Koninklijk besluit van 8 januari 1996 (BS van 26-01-1996) betreffende de overheidsopdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere 
wijzigingen. 
3. Koninklijk besluit van 26 september 1996 (BS van 18-10-1996) tot bepaling van de algemene 
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, alsmede 
de bijlage bij dit koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere 
wijzigingen. 
 
Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen 
 
Artikel 116, 1ste lid van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 
De gestanddoeningstermijn wordt van 60 op 120 kalenderdagen gebracht. 
 



GEMEENTE LAAKDAL PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2010-076 

Blz. 4 

I. Administratieve bepalingen 
 
Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de 
opdrachtnemer is aangesteld. 
 
De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 24 december 1993 en het 
koninklijk besluit van 8 januari 1996 en latere wijzigingen. 

I.1 Beschrijving van de opdracht 
 
Voorwerp van deze leveringen: Het leveren van beplanting voor de renovatie van wijk Levelo.. 
Leverplaats: nog mee te delen  
 

I.2 Identiteit van de opdrachtgever 
 
Gemeente Laakdal 
Kerkstraat 21 
2430 Laakdal 
 

I.3 Wijze van gunnen 
 
Overeenkomstig artikel 17, § 2, 1° a van de wet van 24 december 1993, wordt de opdracht gegund bij 
wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
 

I.4 Prijsopgave 
 
De opdracht wordt beschouwd als een opdracht volgens prijslijst. 
 
De opdracht volgens prijslijst is een opdracht waarvan alleen de eenheidsprijzen voor de prestaties 
forfaitair zijn; door de eenheidsprijzen op de hoeveelheden van de verrichte prestaties toe te passen, 
wordt het te betalen bedrag vastgesteld. 
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I.5 Vorm en inhoud van de offerte 
 
De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de samenvattende opmetingstaat of de 
inventaris in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere 
documenten maakt dan op het voorziene formulier moet de inschrijver op ieder van deze documenten 
verklaren dat het document conform het bij het bestek behorende model is. 
 
De documenten worden door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend. 
 
Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die 
de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen 
beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. 
 
De prijs van de offerte moet opgegeven worden in EURO. 
 
Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: 
 
Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (kwalitatieve selectie - 
uitsluitingscriteria) 
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting 
te bevinden, zoals bedoeld in artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de 
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor 
openbare werken. 
 
Economische en financiële draagkracht van de inschrijver - vereiste bewijsstukken 
(kwalitatieve selectie - selectiecriteria) 
Geen 
 
Technische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (kwalitatieve selectie - 
selectiecriteria) 
Geen 

I.6 Indienen van de offerte 
 
De offerte opgesteld op papier wordt per brief of per bode aan de aanbestedende overheid 
overgemaakt. Ze wordt in een definitief gesloten omslag geschoven, met vermelding van de referentie 
van het bestek (2010-076) 
 
Bij verzending per post, wordt die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag geschoven met 
opgave van het adres dat in het bestek is aangegeven en met de vermelding " OFFERTE ". 
 
Deze tweede omslag moet geadresseerd zijn aan: 
 
Gemeente Laakdal 
De heer Werner Panis 
Kerkstraat 21 
2430 Laakdal 
 
De offerte moet het bestuur bereiken ten laatste op DATUM, hetzij bij gewoon of aangetekend 
schrijven, hetzij door afgifte op bovenvermeld adres. 
 

I.7 Opening van de offertes 
 
Er is geen publieke opening van de offertes. 
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I.8 Gestanddoeningstermijn 
 
De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 
kalenderdagen. 
 

I.9 Gunningscriteria 
 
Er werden geen gunningscriteria gespecifieerd. Het bestuur kiest na onderhandeling de meest 
voordelige regelmatige offerte. 
 

I.10 Vrije varianten 
 
Vrije varianten worden niet toegestaan. 
 

I.11 Keuze van offerte 
 
Het bestuur kiest de meest voordelige regelmatige offerte. 
 
Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt 
hij aan alle andere voorwaarden, zoals zijn eigen verkoopsvoorwaarden, zelfs wanneer deze op een 
of andere bijlage van zijn offerte voorkomen. Elk voorbehoud of het niet nakomen van verbintenissen 
inzake één van deze clausules of beschikkingen leidt tot de substantiële onregelmatigheid van zijn 
offerte. 
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II. Contractuele bepalingen 
 
Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht.  
 
Voorzover er niet van afgeweken wordt, is het Koninklijk besluit van 26 september 1996 en latere 
wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de 
concessies voor openbare werken van toepassing, alsmede de bepalingen van de bijlage bij dit 
Koninklijk besluit betreffende de algemene aannemingsvoorwaarden, en latere wijzigingen. 

II.1 Leidend ambtenaar 
 
De leiding over de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door de leidend ambtenaar: 
 
Naam: de heer Werner Panis 
Adres: Dienst Openbare werken, Kerkstraat 21 te 2430 Laakdal 
Telefoon: 013/359016 
Fax: 013 35 90 25 
E-mail: werner.panis@laakdal.be 
 

II.2 Borgtocht 
 
Volgende borgtocht wordt gevraagd: Borgtocht (5 % van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht 
(excl. btw), afgerond naar het hogere tiental) 
De borgtocht wordt volledig vrijgegeven na de voorlopige oplevering (tenzij er redenen zijn om de 
vrijgave van de borgtocht per gedeelte te regelen). 
 
De borgtocht moet gesteld worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de 
opdracht bij aangetekend schrijven. Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres 
van de aanbestedende overheid. 
Ingeval van verzuim van borgstelling kan gehandeld worden overeenkomstig de mogelijkheden 
vermeld in artikel 6 § 1-2 van de algemene aannemingsvoorwaarden. 
 
De leverancier stuurt het verzoek tot vrijgave van de borgtocht naar de aanbestedende overheid. 
 

II.3 Prijsherzieningen 
 
Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing. 
 

II.4 Leveringstermijn 
 

 De aanbestedende overheid specifieert als leveringstermijn het najaar. De plantsoenen, die 
deelleveringen kunnen zijn, dienen leverbaar te zijn op afroep tijdens de maanden september, 
oktober waarbij de inschrijven 2 weken de tijd krijgt om de gevraagde afroep, die een 
deellevering kan zijn, te leveren. Uiterlijk eind oktober dient de volledige levering afgeroepen 
te zijn. Er is een maximum van 5 deelleveringen. 
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II.5 Betalingstermijn 
 
De betalingen moeten plaatsvinden binnen een termijn van 50 kalenderdagen vanaf de datum waarop 
de keuringsformaliteiten werden beëindigd, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de 
regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Deze 
factuur geldt als schuldvordering. 
 
Wanneer de levering in verschillende keren plaatsvindt, gaat de betalingstermijn in vanaf de dag 
waarop de formaliteiten voor de laatste keuring van elk van de gedeeltelijke leveringen werden 
beëindigd. 
 

II.6 Waarborgtermijn 
 
De waarborgtermijn voor deze leveringen bedraagt 12 kalendermaanden 
De waarborgtermijn begint vanaf de dag van de voorlopige oplevering op de leverplaats. 
 

II.7 Voorlopige oplevering 
 
Binnen de 15 kalenderdagen na het nazicht van de leveringen, wordt naargelang het geval een 
proces-verbaal opgesteld van voorlopige oplevering of van weigering van oplevering. 
 

II.8 Definitieve oplevering 
 
De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn; ze gebeurt 
stilzwijgend wanneer de leveringen gedurende die termijn geen aanleiding tot klachten hebben 
gegeven. 
 
Wanneer de leveringen tijdens de waarborgtermijn aanleiding hebben gegeven tot klachten, wordt er 
binnen de 15 kalenderdagen voorafgaand aan het verstrijken van de waarborgtermijn een proces-
verbaal van definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. 
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III. Technische bepalingen 
 

 Voor de definitieve toewijzing zal een bezoek op de kwekerij om de kwaliteit van de geleverde 
planten/bomen te controleren. 
 

 Ook controle hoe deze planten geleverd worden (afgedekt bij BLW , beschermd tegen wind bij 
transport) en hoe ze in de kwekerij staan. 

 

 De leverancier zal min 5 keer een werf bezoek leveren om bij te sturen waar nodig, 
aanmerkingen te geven ivm het planten …, om zo zijn garantie van planten te garanderen. 
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BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER 
 

PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP 
“HET LEVEREN VAN BEPLANTING VOOR DE RENOVATIE VAN WIJK LEVELO.” 

 
Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

 
Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. 
Alle bedragen moeten zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven. 
 
Natuurlijke persoon 
Ondergetekende (naam en voornaam): 
Hoedanigheid of beroep: 
Nationaliteit: 
Woonplaats (volledig adres): 
 
Telefoon: 
Fax: 
E-mail: 
 
Ofwel (1) 
 
Vennootschap 
De vennootschap (benaming, rechtsvorm): 
Nationaliteit: 
met zetel te (volledig adres): 
 
Telefoon: 
Fax: 
E-mail: 
 
vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): 
(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun 
bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot 
een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn 
bekendgemaakt.) 
 
Ofwel (1) 
 
Tijdelijke vereniging 
De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam 
hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel): 
 
 
 
 
VERBINDT OF VERBINDEN ZICH OP ZIJN OF OP HUN ONROERENDE GOEDEREN TOT 
UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN 
VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE OVERHEIDSOPDRACHT: 
 
tegen de som van: 
 
(in cijfers, exclusief btw) 
............................................................................................................ 
 
(in letters, exclusief btw) 
 
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................ 
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Algemene inlichtingen 
 
Inschrijving bij de RSZ nr.: 
B.T.W. (alleen in België) nr.: 
 
Betalingen 
 
De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op rekeningnummer 
................................................ van de financiële instelling ................................. geopend op naam van 
................................. . 
 
Attesten 
 
Bij deze offerte voeg ik of voegen wij: 
* Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen. 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting 
te bevinden, zoals bedoeld in artikel 43 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de 
overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor 
openbare werken. 
 
Bij de offerte te voegen documenten 
 
De documenten, gedateerd en ondertekend, die volgens het bestek van deze overheidsopdracht 
moeten worden bijgevoegd. 
 
 
 
Gedaan te ............................................................................................ 
 
De ............................................................................................ 
 
De inschrijver, 
 
 
 
Handtekening: ............................................................................................ 
 
Naam en voornaam: ............................................................................................ 
 
Functie: ............................................................................................ 
 
Belangrijke nota 
 
Er is geen beroep mogelijk op mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel 99 van het koninklijk 
besluit van 8 januari 1996). 
 
 
 
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is 
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BIJLAGE B : INVENTARIS 

“HET LEVEREN VAN BEPLANTING VOOR DE RENOVATIE VAN WIJK LEVELO.” 

Nr. Beschrijving Type Eenh. Hoev. EHP. in cijfers Eenheidsprijs in letters Totaal Btw% 

1 

Carpinus Betulus "Frans Fontaine" (12-14 met draadkluit)               

In spilvorm (vanaf onder veel vertakt) FH stuk 95 

   

6% 

2 

Carpinus betulus “Lucas”   (12-14 met draadkluit)          

In spilvorm (vanaf onder veel vertakt)        

3 
Amelancier Lamrckii (200-250 met draadkluit), 
Meerstammig FH stuk 33 

   

6% 

4 Cornus sanguinea (100-125), BLW (3-5 tak) FH stuk 609 

   

6% 

5 Ligustrum ovalifolium (100-125) ), BLW (3-5 tak) FH stuk 4455 

   

6% 

6 

Carpinus betulus  (1+2) Terug gesnoeid op 10 cm in het 

tweede jaar FH stuk 32816 
   

6% 

7 Pennisetum alopequroides "Hameln"  (P 13) over jaar FH stuk 8690 

   

6% 

8 Plantpalen(2,5 m; diam 8cm) FH stuk 190 

   

21% 

9 Hakselhout epicea 20-40 FH m3 245 

   

6% 

10 

Graszaad , bestaande uit 

 25% lolium perenne  vitellius 

 10% lolium perenne taya 

 23% festuca rubra maxima 

 20% festuca rubra corail 

 10% festuca rubra capriccio 

 10% poa pratensis geronimo (gecoat) 

 2% agrostis tenuis kromi (gecoat) FH kg 100 

   

21% 
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11 

Potgrond, bestaande uit 
 15% vlaco compost 

 50% baltisch tuinturf 

 35% batisch vezelturf FH m3 64 
   

21% 

Totaal aan 6% btw : 

  

Btw 6% : 

  

Totaal aan 21% btw : 
  

Btw 21% : 
  

Totaal excl. btw : 

  

Totaal btw : 

  

Totaal incl. btw : 
  Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn 

inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. 
 

Te .......................................... de ...................................................... Functie: ...................................................... 

 
 

 
Naam en voornaam: ............................................................................ Handtekening: 

 


