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Inlichtingen i.v.m. administratieve bepalingen kunnen verkregen worden bij: 
 
Naam: Departement Openbare Werken 
Adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem 
Contactpersoon: Mevrouw Sonia Bars 
Telefoon: 02/464.04.47 
Fax: 02/464.04.95 
E-mail: sbars@1082berchem.irisnet.be 
 

Inlichtingen i.v.m. de technische bepalingen kunnen verkregen worden bij: 
 
Naam : Departement Openbare Werken 
Adres: Koning Albertlaan 33 te 1082 Sint-Agatha-Berchem 
Contactpersoon: Meneer Daniel Delvauxi 
Telefoon: 02/466.04.70 
Fax: 02/464.04.95 
E-mail: dedelvaux@1082berchem.irisnet.be 
 
Toepasselijke reglementering 
 
1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor 
aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 
2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen. 
3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 
4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 
5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het 
welzijn op het werk. 
6. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen. 
 
Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen 
 
I.9 Verbintenistermijn 
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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 15 juni 2006 en het 
koninklijk besluit van 15 juli 2011 en latere wijzigingen. 

I.1 Beschrijving van de opdracht 
 
Voorwerp van deze diensten: Gespecialiseerde arbeidskrachten voor beplantingsonderhoud - 
Programma 2015/2016/2017 – Deel I – Voorbehouden opdracht. 
 
Toelichting: Deze aanneming omvat hoofdzakelijk: 
Het ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel, het nodige materieel, evenals het 
verwijderen van de afval, voor de uitvoering van gespecialiseerde onderhoudswerken van de 
beplantingen zoals :  
- Snoeien van de struiken 
- Schoffelen van de perken 
- Beplanting van struiken, vaste planten, éénjarige planten 
- Bewatering van de beplantingen 
- Maaien van grasperken 
 
Plaats van dienstverlening: Gemeente Sint-Agatha-Berchem  
 

Behalve de individuele beschermingsuitrusting dienen de arbeidskrachten 
eveneens een oranje overjas te dragen voorzien van fluorescerende 
banden. 
 

I.2 Identiteit van de opdrachtgever 
 
Het college van burgemeester en schepenen van de Gemeente Sint-Agatha-Berchem 
Koning Albertlaan 33 
1082 Sint-Agatha-Berchem 
 

I.3 Wijze van gunnen 
 
Overeenkomstig artikel 26, § 1, 1° a (limiet van € 85.000,00 excl. btw niet overschreden) van de wet 
van 15 juni 2006, wordt de opdracht gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder 
bekendmaking. 
 

I.4 Prijsvaststelling 
 
De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen prijslijst. 
 
De opdracht tegen prijslijst is een opdracht waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende posten 
forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, 
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vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. De posten worden verrekend op basis van de 
werkelijk bestelde en gepresteerde hoeveelheden. 
 
De opdracht wordt gegund op basis van de eenheidsprijzen opgegeven in de offerte. Bij het opstellen 
van de lastvoorwaarden van deze opdracht beschikt de aanbestedende overheid nog niet over de 
exact benodigde hoeveelheden. Daarom zijn de vermoedelijke hoeveelheden louter indicatief. Zij 
binden het bestuur op geen enkele wijze. De dienstverlener kan geen schadevergoeding eisen indien 
deze vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt worden. 
 

I.5 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie 
 
Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: 
 
 
Juridische situatie van de inschrijver (toegangsrecht) 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van 
uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 
betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. 
 
* In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver 
geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf 
opvragen. 
 
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te 
voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen. De 
aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. 
 
Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (kwalitatieve selectie) 
Nihil 
 
Technische bekwaamheid van de inschrijver (kwalitatieve selectie) 
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning dient de inschrijver bij zijn offerte certificaten 
te voegen betreffende minstens twee gelijksoortige werken voor een minimumbedrag van € 7.000,00 
excl. BTW, uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, waarbij het bedrag, de periode en de ligging van de 
bouwplaats worden aangegeven en waarbij bepaald wordt of zij werden uitgevoerd volgens de regels 
der kunst en op regelmatige manier tot een goed einde werden gebracht. 
 
Vereiste erkenning van aannemers (kwalitatieve selectie) 
Voor deze opdracht is GEEN erkenning vereist.  
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I.6 Vorm en inhoud van de offerte 
 
De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands of Frans en vult de inventaris in op het 
eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op 
het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige 
overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier.  
 
Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd 
en door hem ondertekend. 
 
Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of 
volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn 
bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. 
 
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. 
 
Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro. 
 
Eventuele kortingen moeten steeds in de eenheidsprijs verrekend zijn en worden niet afzonderlijk 
vermeld. 
 

I.7 Indienen van de offerte 
 
De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende 
wordt vermeld: het besteknummer (OW 2015/3) of het opdrachtvoorwerp. Ze wordt via een 
postdienst verzonden of door een drager afgegeven. 
 
Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten envelop, voorzien van bijgevoegd etiket, 
in een tweede gesloten envelop gestoken waarop duidelijk " OFFERTE " wordt vermeld. 
 
Dit geheel wordt geadresseerd aan: 
 
Het college van burgemeester en schepenen van de Gemeente Sint-Agatha-Berchem 
Departement Openbare Werken 
Koning Albertlaan 33 
1082 Sint-Agatha-Berchem 
 
De offerte moet de aanbestedende overheid bereiken ten laatste op 13 april 2015 om 14.00 uur, 
hetzij bij gewone of aangetekende zending, hetzij door afgifte op bovenvermeld adres. 
 

I.8 Opening van de offertes 
 
Er is geen publieke opening van de offertes. 
 

I.9 Verbintenistermijn 
 
De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 
kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. 
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I.10 Gunningscriteria 
 
Er werden geen gunningscriteria gespecifieerd. De aanbestedende overheid kiest na eventuele 
onderhandeling de economisch meest voordelige offerte. 
 

I.11 Prijsherzieningen 
 
De prijsherziening wordt berekend met volgende formule: 
 
Prijsherziening = herzieningscoëfficiënt (k) * herzienbaar gedeelte 
 
k = 0,4 * s/S + 0,4 * i/I + 0,2 
 
S =het gemiddelde van de uurlonen van de geschoolde werklieden, de geoefende werklieden en de 
handlangers, zoals die door het Nationaal Paritair Comité van het Bouwbedrijf vastgesteld zijn, 
vermeerderd met het totaal percentage van de sociale lasten en verzekeringen, zoals aangenomen 
door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, 10 kalenderdagen voor 
de opening van de offertes. 
s = hetzelfde gemiddelde van de uurlonen, zoals aangenomen door de Federale Overheidsdienst 
Economie, KMO, Middenstand en Energie, op de aanvangsdatum van de maandelijkse periode van het 
voorschot. 
I = het referentieindexcijfer op basis van een jaarlijks verbruik van de voornaamste producten in het 
bouwbedrijf op de inlandse markt, vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, 
Middenstand en Energie, voor de kalendermaand die de opening van de offertes voorafgaat. 
i = hetzelfde referentieindexcijfer, vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, 
Middenstand en Energie, voor de kalendermaand die de maandelijkse periode van het voorschot 
voorafgaat. 
 

I.12 Varianten 
 
Vrije varianten worden niet toegestaan. 
Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. 
 

I.13 Keuze van offerte 
 
De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte. 
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II. Contractuele bepalingen 
 
Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. 
 
Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere 
wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de 
concessies voor openbare werken van toepassing. 

II.1 Leidend ambtenaar 
 
Het College van Burgemeester en Schepenen is bevoegd voor de directie en de controle op de 
uitvoering van deze opdracht en zal de leidende ambtenaar aanduiden bij de notificatie van de 
gunning. 
 
Het mandaat van de Leidende Ambtenaar dekt enkel de follow-up van de werken. Hieronder verstaat 
men: 

1. De technische en administratieve follow-up van de werken 
2. De oplevering, zowel a priori als a posteriori, van de producten 
3. Het nazien van de vorderingstaten 
4. Het opmaken van de processen-verbaal 
5. Het toezicht van de werken 

 
Enkel het College van Burgemeester en Schepenen kan wijzigingen aanbrengen aan deze opdracht 
tijdens de uitvoering. 
 

II.2 Verzekeringen 
 
De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, 
alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. 
 
Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat 
hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de 
opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. 
 
Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest over, binnen 
een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid. 
 

II.3 Borgtocht 
 
Er wordt geen borgtocht gevraagd. 
 

II.4 Looptijd en uitvoeringstermijn 
 
Einde opdracht : 31 december 2017 
 
De Administratie kan het contract jaarlijks opzeggen mits voorafgaande kennisgeving van 3 maanden 
per aangetekend schrijven. 
 
 



GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM  Ref.: OW 2015/3 
BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 

Blz. 9 

II.5 Betalingstermijn 
 
De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de 
datum van de beëindiging van de diensten, om de formaliteiten betreffende de keuring en de 
oplevering te vervullen en aan de dienstverlener kennis te geven van het resultaat daarvan. 
 
De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de 
betalingstermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover 
de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de 
andere, eventueel vereiste documenten. 
 

II.6 Waarborgtermijn 
 
Voor deze opdracht is geen waarborgtermijn van toepassing. 

II.7 Oplevering 
 
Bij het verstrijken van de termijn van 30 dagen die volgen op de dag die werd vastgesteld voor de 
afwerking van het geheel van de diensten, wordt, naar gelang het geval, een proces-verbaal van 
oplevering of van weigering van oplevering van de opdracht opgesteld. 
Wanneer de diensten beëindigd worden vóór of na deze datum, is het aan de dienstverlener om de 
leidend ambtenaar bij een aangetekende zending hiervan in kennis te stellen en hem bij deze 
gelegenheid te vragen om tot de oplevering over te gaan. Binnen de 30 dagen die volgen op de 
ontvangst van de aanvraag van de dienstverlener wordt naargelang het geval, een proces-verbaal van 
oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. 

II.8 Elementen die in de prijzen zijn inbegrepen 
  
De dienstverlener wordt er uitdrukkelijk aan herinnerd dat alle bijdragen geacht worden in de 
eenheidsprijzen en de totale prijzen van de inventaris verrekend te zijn. De B.T.W. maakt het 
voorwerp uit van afzonderlijke posten, die in de inventaris opgenomen zijn. 
 
Onafhankelijk van de kosten en bijkomende kosten die ten laste zijn van de dienstverlener en voorzien 
worden door de diverse artikels van het Algemeen Bestek van Overheidsopdrachten en door 
onderhavig Bijzonder Bestek alsook de bijgevoegde technische specificaties, moet er in de bij de 
offerte vermelde eenheidsprijzen of forfaitaire prijzen het volgende verrekend zijn : 
1. de kosten van alle studies, proeven, bevoorradingen, fabricaties, indienststelling, opstelling en 

installatie ter plaatse ; 
 
2. de kosten die voortvloeien uit het naleven van alle federale, gewestelijke, gemeentelijke en 

politiereglementen 
 
3. de kosten die voortvloeien uit het naleven van de voorschriften van het Algemeen Reglement 

op de Arbeidsbescherming, inbegrepen het ter beschikking stellen aan de leidende ambtenaar 
van alle nodige gereedschappen en materialen om zijn controlewerken te vervullen ; 

 
4. de kosten van de opslag, verpakking, het laden, het overladen en het (eventueel) ondertussen 

lossen, het transport, de verzekering en de inklaring, het lossen, het verwijderen van de 
verpakking; 

 
 Nota :  de verpakkingen, transportmiddelen en het laad- en losmaterieel blijven eigendom 

van de aanbesteder die ze op zijn kosten buiten het openbare domein dient te 
verwijderen; 
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 - De verbruikte materialen en producten, of ze nu gevaarlijk, herbruikbaar zijn of niet, 

dienen van de werkplaats te worden verwijderd, en te worden behandeld volgens de 
van toepassing zijnde reglementen en dit alles op kosten van de dienstverlener. 

 
5. de kosten van de documentatie en andere vereiste documenten, met inbegrip van de kosten die 

voortvloeien uit de monsterneming, behoudens uitdrukkelijke, andersluidende vermelding; 
 
6. de douanerechten en eventuele accijnzen; 
 
7. De kosten verbonden aan het wegnemen en het behandelen van de producten en materialen 

die gebruikt zijn in het raam van onderhavige opdracht, of zij nu recycleerbaar zijn, schadelijk 
of onschadelijk en dewelke volgens de ministeriële omzendbrief van 8 juli 1993, betreffende het 
milieuvriendelijke verbruik en het afvalstoffenbeheer te beschouwen zijn als, of aan de 
oorsprong zijn van gevaarlijke afvalproducten. 
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BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER 
 

PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP 
 

“GESPECIALISEERDE ARBEIDSKRACHTEN VOOR 
BEPLANTINGSONDERHOUD - PROGRAMMA 2015/2016/2017  

DEEL I : VOORBEHOUDEN OPDRACHT” 
 

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 
 
Natuurlijke persoon 
Ondergetekende (naam en voornaam): 
Hoedanigheid of beroep: 
Nationaliteit: 
Woonplaats (volledig adres): 
 
Telefoon: 
Fax: 
E-mail: 
Contactpersoon: 
 
Ofwel (1) 
 
Rechtspersoon 
De vennootschap (benaming, rechtsvorm): 
Nationaliteit: 
met zetel te (volledig adres): 
 
Telefoon: 
Fax: 
E-mail: 
Contactpersoon: 
 
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 TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE 
BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE 
OVERHEIDSOPDRACHT: 
 
tegen de som van: 
 
(in cijfers, inclusief btw) 
............................................................................................................................................... 
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(in letters, inclusief btw) 
 
............................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................ 
 
 
Algemene inlichtingen 
 
Inschrijvingsnr. bij de RSZ.: 
Ondernemingsnummer (alleen in België): 
 
Betalingen 
 
De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIC) 
................................................ van de financiële instelling ................................. geopend op naam 
van ................................. . 
 
Bij de offerte te voegen documenten 
 
Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: 
 
Juridische situatie van de inschrijver (toegangsrecht) 
 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van 
uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 
betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren. 
 
* In toepassing van artikel 60 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver 
geen rsz-attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf 
opvragen. 
 
* In navolging van art. 63 van het KB van 15 juli 2011 dient de Belgische inschrijver geen attest toe te 
voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen. De 
aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. 
 
Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (kwalitatieve selectie) 
Nihil 
 
Technische bekwaamheid van de inschrijver (kwalitatieve selectie) 
Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning dient de inschrijver bij zijn offerte certificaten 
te voegen betreffende minstens twee gelijksoortige werken voor een minimumbedrag van € 7.000,00 
excl. BTW, uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, waarbij het bedrag, de periode en de ligging van de 
bouwplaats worden aangegeven en waarbij bepaald wordt of zij werden uitgevoerd volgens de regels 
der kunst en op regelmatige manier tot een goed einde werden gebracht. 
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Vereiste erkenning van aannemers (kwalitatieve selectie) 
Voor deze opdracht is GEEN erkenning vereist.  
 
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 mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel  
87 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is 
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BIJLAGE B : Etiketten 
 
 
 
 

 
 
BESTEMMELING :       GEMEENTEBESTUUR  
            SINT-AGATHA-BERCHEM 

 
       Koning Albertlaan  33 

               1082 Sint-Agatha-Berchem  
 
 
 
AANBESTEDING : Dossier : Gespecialiseerde arbeidskrachten voor 

beplantingsonderhoud - Programma 2015/2016/2017 
Deel I : Voorbehouden opdracht  

 
  

 Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking  
 
 

   Datum : 13.04.2015 – 14u00 

 
 

 
 
 
 

 
 
BESTEMMELING :       GEMEENTEBESTUUR  
            SINT-AGATHA-BERCHEM 
 

       Koning Albertlaan  33 
               1082 Sint-Agatha-Berchem 

 

 
AANBESTEDING  : Dossier : Gespecialiseerde arbeidskrachten voor 

beplantingsonderhoud - Programma 2015/2016/2017 
Deel I : Voorbehouden opdracht  

 

  
  Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking 

 
 
 

   Datum : 13.04.2015 – 14u00 
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BIJLAGE C : INVENTARIS 

“GESPECIALISEERDE ARBEIDSKRACHTEN VOOR BEPLANTINGSONDERHOUD - PROGRAMMA 2015/2016/2017  

DEEL I : VOORBEHOUDEN OPDRACHT ” 

 

Prestaties : ½ dag :        Voormiddag : Ter plaatse zijn van 08u00 tot 12u00 
 of  Namiddag :    Ter plaatse zijn van 12u30 tot 16u00 
 
Prestaties 1 dag :                    Ter plaatse zijn van 8u tot 12u en van 12u30 tot 16u00 
 
 
Inbegrepen : klein materiaal, machines en aangepaste werkkledij 
 
 
Interventietermijn = maximum 48 uren 
 
 
Verplaatsing heen en terug wordt aangerekend per voertuig en niet per persoon. 
De verplaatsing van het personeel is inbegrepen in de prestaties. 
 
 
Vóór het starten van het werk dient u zich aan te bieden op het gemeentebestuur bij de heer Delvaux op het nr. 02/464.04.70 of zijn opgegeven vervanger. 
 
Een half uur vóór het verlaten van het werk dient u de heer Delvaux telefonisch te verwittigen zodat hij ter plaatse kan komen kijken naar het uitgevoerde werk. 
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Nr. Referentie Beschrijving Type Eenh. Hoev. EP Totaal / jaar Totaal / 3 jaar 

 1 Mechanisch maaien van weiden       

1 1a Oppervlakte < 100 m² VH m² 300    

2 1b Oppervlakte tussen 100 m² en 300 m² VH m² 1000    

3 1c Oppervlakte > 300 m² VH m² 1000    

 2 Mechanisch maaien van grasperken       

4 2a Oppervlakte < 100 m² VH m² 350    

5 2b Oppervlakte tussen 100 m² en 300 m² VH m² 2500    

6 2c Oppervlakte > 300 m² VH m² 2000    

 3 Prestaties hovenier       

7 3a Per uur VH u 5    

8 3b Per halve dag VH 1/2 dag 5    

9 3c Per dag VH 1 dag 20    

 4 Prestaties werkman       

10 4a Per uur VH u 5    

11 4b Per halve dag VH 1/2 dag 5    

12 4c Per dag VH 1 dag 15    

13 5 Verplaatsing heen en terug VH stuk 25    

14 6 Kleine benodigdheden VH TRS 1 € 600,00 € 600,00 € 1.800,00 
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Totaal excl. btw :   

Btw 21% :   

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: 

 
 
 
 
 
De nodige termijn om gespecialiseerde arbeidskrachten te mobiliseren wordt voorgesteld door de aannemer : …………….werkdagen. 
 

 


