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Sociale en andere specifieke diensten – concessieovereenkomsten
Richtlijn 2014/23/EU

Vooraankondiging  ◯
Aankondiging van de gunning van een concessieovereenkomst  ◯

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1) Naam en adressen

Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: NUTS-code: Postcode: Land:

Contactpersoon: Telefoon:

E-mail: Fax:

Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL)
Adres van het kopersprofiel: (URL)

I.3) Communicatie 9

◯ De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: 15 (URL)
◯ De toegang tot de aanbestedingsstukken is beperkt. Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen op: 15 (URL)

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op                 

◯ het hierboven vermelde adres
◯ een ander adres: (gelieve een ander adres in te geven)

Aanvragen of, indien van toepassing, inschrijvingen moeten worden ingediend

⃞ via elektronische weg op: (URL)
◯ het hierboven vermelde adres
◯ het volgende adres: (gelieve een ander adres in te geven)

⃞ Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar zijn. Deze tools en 
bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: (URL)

I.4) Soort aanbestedende dienst (in geval van een door een aanbestedende dienst bekendgemaakte aankondiging) 

◯ Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip 
van regionale of plaatselijke onderverdelingen

◯ Nationaal of federaal agentschap/bureau
◯ Regionale of plaatselijke instantie

◯ Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau
◯ Publiekrechtelijke instelling
◯ Europese instelling/Europees agentschap of internationale 

organisatie
◯ Ander type:

I.5) Hoofdactiviteit (in geval van een door een aanbestedende dienst bekendgemaakte aankondiging) 

◯ Algemene overheidsdiensten
◯ Defensie
◯ Openbare orde en veiligheid
◯ Milieu
◯ Economische en financiële zaken
◯ Gezondheid 

◯ Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
◯ Sociale bescherming
◯ Recreatie, cultuur en godsdienst
◯ Onderwijs
◯ Andere activiteit:

I.6) Hoofdactiviteit (in geval van een door een aanbestedende instantie bekendgemaakte aankondiging)

◯ Productie, vervoer en distributie van gas en warmte
◯ Elektriciteit 
◯ Winning van gas en aardolie
◯ Opsporing en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen
◯ Water
◯ Postdiensten

◯ Vervoersdiensten per spoor 
◯ Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten
◯ Havenactiviteiten
◯ Luchthavenactiviteiten
◯ Andere activiteit:

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie

Info & onlineformulieren: http://simap.ted.europa.eu
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Afdeling II: Voorwerp

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Referentienummer: 2

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    CPV-code subcategorie: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.1.3) Type opdracht   Diensten

II.1.4) Korte beschrijving:

II.1.5) Geraamde totale waarde 2

Waarde zonder btw:  [                      ]   Munt:  [    ] [    ] [    ]

II.1.6) Inlichtingen over percelen

Verdeling in percelen   ◯ ja    ◯ neen 
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor   ◯ alle percelen   ◯ meerdere percelen, maximumaantal:  [        ]    ◯ één perceel 9

⃞ Maximumaantal percelen dat aan één inschrijver mag worden gegund:  [        ] 9

⃞ De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor opdrachten te gunnen waarbij de volgende percelen of groepen van percelen worden 
gecombineerd: 9

II.1.7) Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) 10

Waarde:   [                  ] (Gelieve de totale waarde van de aanbesteding aan te geven. Vul voor inlichtingen over afzonderlijke opdrachten afdeling V in)
of
Laagste offerte:  [                  ]  /  Hoogste offerte:  [                  ]  meegerekend
Munt:   [    ][    ][    ]

II.2) Beschrijving 1

II.2.1) Benaming: 2 Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s) 2

CPV-code hoofdcategorie: 1 [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    CPV-code subcategorie: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.3) Plaats van uitvoering

NUTS-code: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:

II.2.6) Geraamde waarde 2, 9

Waarde zonder btw:  [                      ]   Munt:  [    ] [    ] [    ]

II.2.7) Looptijd van de concessieovereenkomst 17

Looptijd in maanden:  [        ]  of  Looptijd in dagen:  [        ]
of  Aanvang: (dd/mm/jjjj)  /  Einde: (dd/mm/jjjj)

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie

De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd  ◯ ja   ◯ neen

Benaming van het project:

II.2.14) Nadere inlichtingen:
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Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen 9

III.1) Voorwaarden voor deelneming
III.1.4) Objectieve regels en criteria voor deelname

Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

III.1.5) Informatie over voorbehouden concessieovereenkomsten 2

⃞ De concessieovereenkomst is voorbehouden aan sociale werkplaatsen en ondernemers die de sociale en professionele integratie van 
kansarmen of personen met een handicap tot doel hebben

⃞ De concessieovereenkomst kan enkel worden uitgevoerd in het kader van programma’s voor beschermde arbeid

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de concessieovereenkomst 2

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

⃞ Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden   
Verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling: 

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de concessieovereenkomst:

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de concessieovereenkomst

⃞ Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van de concessieovereenkomst 
wordt belast

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Beschrijving 10

IV.1.1) Procedurevorm

◯ Gunningsprocedure met voorafgaande bekendmaking van een concessieaankondiging
◯ Gunningsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van een concessieovereenkomst in onderstaande gevallen 

(vul bijlage D4 in)

IV.1.11) Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure 10

Nummer van de aankondiging in het PB S:  [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]
(Een van de volgende: Vooraankondiging; Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf)

IV.2.2) Termijn voor de indiening van aanvragen of de ontvangst van inschrijvingen 9

Datum: (dd/mm/jjjj)           Plaatselijke tijd: (uu:mm)

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:    [    ] [    ] 1, 9
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Afdeling V: Gunning van een concessieovereenkomst 1, 10

Perceel nr.: 2 [        ]        Benaming:
Een concessieovereenkomst/perceel wordt gegund    ◯ ja   ◯ neen

V.1) Inlichtingen over niet-gunning
De concessie/het perceel wordt niet gegund

◯ Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen
◯ Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Referentie van de aankondiging: [    ][    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ] 7 (jaar en documentnummer)

V.2) Gunning van een concessieovereenkomst

V.2.1) Datum van het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst: (dd/mm/jjjj) 8

V.2.2) Inlichtingen over inschrijvingen

Aantal inschrijvingen:  [        ]
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 8 [        ] (mkb – zoals gedefinieerd in anbeveling 2003/361/EG van de Commissie)
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 8  [        ]
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 8 [        ]
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 8 [        ]

⃞ De concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers 8

V.2.3) Naam en adres van de concessiehouder 1

Officiële benaming: Nationaal identificatienummer: 2

Postadres:

Plaats: NUTS-code: Postcode: Land:

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

⃞ De concessiehouder is een mkb-bedrijf 8

V.2.4) Inlichtingen over de waarde van de concessieovereenkomst en de belangrijkste financieringsvoorwaarden  (exclusief btw)

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 2  [                      ] 

Totale waarde van de concessie/het perceel:   [                      ] 

Inkomsten uit de betaling van honoraria en boeten door de gebruikers: 2  [                      ]

Prijzen, betalingen of andere financiële voordelen die door de aanbestedende dienst/instantie worden verstrekt: 2

Munt:  [    ][    ][    ]

Andere informatie met betrekking tot de waarde van de concessieovereenkomst overeenkomstig artikel 8, lid 3, van de richtlijn:
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows 8, 9

⃞ Er wordt gebruikgemaakt van elektronische orderplaatsing
⃞ Elektronische facturering wordt aanvaard
⃞ Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen

VI.3) Nadere inlichtingen: 2

VI.4) Beroepsprocedures 8

VI.4.1) Beroepsinstantie

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land:

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land:

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4.3) Beroepsprocedure

Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen 2

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land:

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj)

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

1 herhaal indien nodig
2 indien van toepassing
7 verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt
8 optionele informatie
9 gelieve deze informatie enkel te verstrekken als deze aankondiging een vooraankondiging betreft
10 gelieve deze informatie enkel te verstrekken als deze aankondiging een aankondiging van een gegunde opdracht betreft
15 vermeld deze informatie hier of, in voorkomend geval, in de uitnodiging tot indiening van inschrijvingen
17 verplichte informatie in geval van een aankondiging van een gegunde opdracht
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Bijlage D4 – Concessieovereenkomst

Motivering voor de gunning van de concessieovereenkomst zonder voorafgaande 
bekendmaking van een concessieaankondiging in het Publicatieblad van de Europese 

Unie
Richtlijn 2014/23/EU

(gelieve de relevante optie te selecteren en een verklaring te geven)

◯ 1. Motivering voor de gunning van de concessieovereenkomst zonder bekendmaking van een concessieaankondiging in 
overeenstemming met artikel 31, leden 4 en 5, van Richtlijn 2014/23/EU

⃞ Geen (geschikte) aanvragen/inschrijvingen in het kader van een voorafgaande gunningsprocedure voor een concessieovereenkomst

⃞ De diensten kunnen om de volgende reden alleen door een specifieke ondernemer worden verleend:

◯ concessieovereenkomst met als doel het vervaardigen of verwerven van een uniek kunstwerk of het leveren van een unieke artistieke 
prestatie

◯ geen mededinging om technische redenen
◯ er is sprake van een uitsluitend recht
◯ bescherming van andere intellectuele-eigendomsrechten en exclusieve rechten dan de in artikel 5, punt 10, van de richtlijn vermelde 

rechten

◯ 2. Andere motivering voor de gunning van de concessieovereenkomst zonder voorafgaande bekendmaking van een 
concessieaankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie

⃞ De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn

3. Verklaring

Verklaar duidelijk en volledig waarom gunning van de opdracht zonder voorafgaande bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie 
wettig is. Geef de relevante feiten en, indien van toepassing, de rechtsbeslissingen in overeenstemming met de betreffende richtlijn:  (maximaal 
500 woorden)
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