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---------------------------------------------1. Opdrachtgevend Bestuur: Gemeente Avelgem
Opdracht: Molenstraat en Beiaarddreef: herinrichting bermen en voetpaden
Inlichtingen:

Studiebureau Jonckheere BV
Torhoutse Steenweg 378 c
8200 Brugge
Tel. 050 655 655

Inzage van de documenten:
- De synopsis, het publicatiebericht en de meetstaat kunnen geraadpleegd worden op
de website van het studiebureau, www.studiebureaujonckheere.be, doorklikken naar
tabbla aanbestedingen
website te consulteren.
2. Openbare procedure
3. Voorwerp van de opdracht:
Wegeniswerken:
Groenaanleg:
Groenbeheer

Rooien en ontstronken van bomen
Opbreken van voetpaden en dolomiet bermen
Aanleg van voetpaden en opritten in betonstraatstenen op schraalbetonfundering
Aanleg van parkeerplaatsen in grasbetontegels
Greppel slipvorm
Straatkolkaansluitingen
Teelaarde
Bezaaiing
Aanplantingen

4. Minimale selectievoorwaarden:
1. Bewijs van erkenning: categorie C1, klasse 2 of volgens inschrijving
2. Bewijs van registratie: 05 of 00
3. De aannemer mag zich niet bevinden in één van de uitsluitingstoestanden die vermeld zijn in
artikels 67 t.e.m. 69 van de Wet inzake overheidsopdrachten dd. 17 juni 2016.
4. Minimum drie referenties van gelijkaardige werken met vermelding van plaats, opdrachtgever
en bedrag gestaafd door bijgevoegde processen-verbaal van voorlopige opleveringen.
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5. Bepalingen waarvan voor onderhavige opdracht wordt afgeweken van de algemene
uitvoeringsregels van het KB van 14 januari 2013:
Artikels 24, 25§2, 27, 30, 41, 43, 44, 45§1, 45§2, 50§3, 64-65, 69, 74, 76,78, 79, 80§2, 81, 82§2, 83, 84, 92,
93 en 95.
Door de wetgeving vereiste motivatie afwijking artikels: zie desbetreffende artikels.
6. Het volledige bijzondere bestek, de plannen, de samenvattende meetstaat (formaat Excel) en
inschrijvingsbiljet (formaat Word) zijn gratis af te laden van het digitale aanbestedingsplatform.
Het digitaal inschrijvingsformulier met samenvattende meetstaat is tevens kostenloos te downloaden van
de website van het studiebureau : www.studiebureaujonckheere.be , doorklikken tabblad
7. Uitvoeringstermijn: 40 WD
Voorziene timing (onder voorbehoud) : uitvoering voorzien van september 2022 <-> december 2022.
8. Opening van de offertes:
Indiening offertes ten laatste tegen 31/08/2022 om 11u
De elektronische opening van de offertes vindt plaats bij de bouwheer op 01/0 /2022 om 11u. Het PV
van opening zal na opening via E-tendering ter beschikking gesteld worden aan de inschrijvers.
Er is geen openbare zitting.
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