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SYNOPSIS
West-Vlaanderen
Stad Diksmuide
SYNOPSIS
Aankondiging Aanbesteding
---------------------------------------------1. Opdrachtgevend Bestuur: Stad Diksmuide
Mede-opdrachtgever : Fluvius
Opdracht: Aanleg van recyclagepark : Omgevingswerken
Inlichtingen:
BVBA Studiebureau Jonckheere
Koningin Astridlaan 134/5
8200 Brugge
Tel. 050/40.50.90
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
tabblad ‘aanbestedingen’. Na aanbesteding is de openingsinformatie eveneens op de
website te consulteren.
2. Openbare procedure
3. Voorwerp van de opdracht
Rioleringswerken:
- Gresbuizen 250, Ø300
- Ongewapende betonbuizen 600
- Huisaansluitingen
- Straatkolkaansluitingen
- Kunstwerken in gewapend beton
- Profileren van filterbekkens
Wegeniswerken:
- Grondverzet
- Rijwegen/pleinen in beton op steenslagfundering
Groenaanleg:
- Teelaarde
- Bezaaiing
Diftarinfrastructuur:
- Bekabeling
- Betonkuip weegbrug
4. Minimale selectievoorwaarden:
1. Bewijs van erkenning: categorie C1, klasse 4
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.
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4. Minimum drie referenties van gelijkaardige werken met vermelding van plaats, opdrachtgever
en bedrag gestaafd door bijgevoegde processen-verbaal van voorlopige opleveringen.
5. Bepalingen waarvan voor onderhavige opdracht wordt afgeweken van de algemene
uitvoeringsregels van het KB van 14 januari 2013:
Artikels 11, 12/1 t.e.m. 12/4, 24, 25, 27, 30, 33, 35, 36, 38/7, 39, 41, 43, 45§1, 45§2, 50§3, 64-65, 69, 73,
74, 75§2, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 86, 89, 90, 92 en 95.
Door de wetgeving vereiste motivatie afwijking artikels: zie desbetreffende artikels.
6. Het bestek nr. 9688 met inschrijvingsbiljet, samenvattende opmeting, project veiligheids- en
gezondheidsplan, uitgevoerde proeven/onderzoeken/Technisch Verslag en plannen is zowel analoog
(papieren afdruk) als digitaal (PDF) te verkrijgen.
Papieren versie : 80,00 EUR (incl. btw)
Digitale versie (PDF) : 40,00 EUR (incl. btw)
Te verkrijgen bij BVBA Studiebureau Jonckheere enkel na voorafgaandelijke storting op rek. nr. BE61 7380
3144 6917 (BIC : KREDBEBB) met vermelding “besteknr., BTW nr van de firma + keuze
(digitaal/analoog/beide)”. Cheques en cash geld worden niet aanvaard.
Bij storting op rekening SB vóór 23/04/19 wordt een korting van 20%, zijnde 16,00 EUR incl BTW,
toegestaan op de aankoopprijs van het analoge dossier.
Bij aankoop van de digitale versie ontvangt u na betaling een downloadlink om het dossier af te laden van
onze server. Het digitale aanbestedingsdossier omvat naast alle aanbestedingsstukken in PDF formaat ook
de aanbestedingsplannen in dwg-formaat. Deze dwg’s worden enkel ter informatie overgemaakt, de PDF
plannen gelden als enige digitale aanbestedingsplannen.
Het digitaal inschrijvingsformulier met samenvattende meetstaat is kostenloos te downloaden van de
website van het studiebureau : www.studiebureaujonckheere.be , doorklikken tabblad ‘aanbestedingen’.
7. Uitvoeringstermijn: 150 kalenderdagen, incl. uithardingstermijn beton
8. Opening van de offertes:
datum: 15/05/2019
uur: 10.00 u
plaats: AC Diksmuide, Heernisse 6, 8600 Diksmuide
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