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BOUWEN 
 

van een 
 

POLITIEHUIS 
 

Lokale Politiezone 
Pajottenland 
Edingsesteenweg z/n 

1755 Kester-Gooik 

  

 

DEELNEMINGSFORMULIER 
CONCURRENTIEDIALOOG 

 

 

  

 

  DOSSIER: 
PRO.160/10451 

DATUM VAN UITGAVE: 
20 januari 2015 

WIJZIGINGEN: 

UITERSTE ONTVANGSTDATUM: 
Maandag 20 april 2015 om 11.00 uur 
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Deelnemingsformulier 

 

SELECTIELEIDRAAD AANGAANDE “Bouwen van een politiehuis” 

Concurrentiedialoog 

Deelnemingsformulier 

Verplicht te gebruiken voor de indiening van een Aanvraag tot Deelneming 

 

Naam Kandidaat: ________________________________________________________________ 

 

INHOUDSTAFEL: 

1. IDENTITEIT VAN DE KANDIDAAT  p.  

2. AANGEDUIDE ONDERAANNEMERS p.  

3. DERDE ENTITEITEN OP WIE DE KANDIDAAT EEN BEROEP DOET OM ZIJN 
FINANCIEEL-ECONOMISCHE DRAAGKRACHT OF ZIJN TECHNISCHE 
BEKWAAMHEID AAN TE TONEN 

p.  

4. BEWIJZEN VAN HET ZICH NIET BEVINDEN IN EEN VAN DE 
UITSLUITINGSCRITERIA 

p.  

5. BEWIJSSTUKKEN VOOR DE ERKENNING VAN DE AANNEMER p.  

6. BEWIJSSTUKKEN VOOR DE FINANCIEEL-ECONOMISCHE DRAAGKRACHT p.  

7. BEWIJSSTUKKEN VOOR DE TECHNISCHE BEKWAAMHEID p.  

 

 Gelieve de inhoudstafel aan te vullen met de correcte paginanummering. De Bijlagen bij dit Deelnemingsformulier 
moeten niet worden gepagineerd. 

 Belangrijke opmerking: Het Deelnemingsformulier moet worden ondertekend door de gewettigde 
vertegenwoordigers van de Kandidaat, of wanneer de Kandidaat een Samenwerkingsverband is, van alle leden van dat 
Samenwerkingsverband. Bovendien dienen deze elke bladzijde van dit Deelnemingsformulier (met uitsluiting van haar 
Bijlagen) te paraferen. 

 Bijkomende toelichting (vb. waar de voorziene ruimte niet groot genoeg is) evenals bijkomende documenten ter 
bewijs of ter illustratie worden als een genummerde Bijlage bij dit Deelnemingsformulier ingediend. Voor elke relevante 
rubriek dienen de relevante Bijlagen te worden vermeld. De bijlagen worden ook apart vermeld in de Inventaris van de 
Bijlagen. 
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Deelnemingsformulier 

1. IDENTITEIT VAN DE KANDIDAAT 
 

NAAM KANDIDAAT:  

Rechtsvorm:  

Nationaliteit:  

Woonplaats of maatschappelijke 

zetel: 

 

Ondernemingsnummer (indien 

toepasselijk): 

 

 

 Hieronder aankruisen wat past (1.1.a. of 1.1.b)  

□ 1.1.a. De Kandidaat vormt geen Samenwerkingsverband: 

De Kandidaat wordt vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): 

Naam vertegenwoordiger:  

Indien rechtspersoon, vast 

vertegenwoordigd door: 

 

Functie:  

Geboortedatum en plaats:  

Bevoegd op grond van: 

(relevante bepalingen uit de 

geconsolideerde statuten, 

benoemingsbesluit en/of volmacht, met 

aanduiding van nummer van bijlage bij 

de Aanvraag tot Deelneming waarin 

deze instrumenten zijn opgenomen) 

 

 Gegevens op te nemen voor elke vertegenwoordiger van de Kandidaat. 

 De relevante instrumenten ter bewijs van de ondertekeningsbevoegdheid (geconsolideerde statuten, 
benoemingsbesluiten en/of volmacht) steeds in Bijlage voegen. 
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Deelnemingsformulier 

□ 1.1.b. De Kandidaat vormt wel een Samenwerkingsverband: 

 
Beschrijving van het Samenwerkingsverband 

Opsomming van de leden van het Samenwerkingsverband met hun (voorlopige) rechtsvorm en hun 
respectieve taken binnen het Samenwerkingsverband: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gegevens van de individuele leden van het Samenwerkingsverband: 

Lid 1 

Naam van het lid: 
 

Rechtsvorm: 
 

Nationaliteit: 
 

Maatschappelijke zetel: 
 

Lid 1 wordt hier vertegenwoordigd door: 

Naam van de 
vertegenwoordiger: 

 

Indien rechtspersoon, vast 
vertegenwoordigd door: 

 

Functie:  

Geboortedatum en plaats:  

Bevoegd op grond van: 
(relevante bepalingen uit de 
geconsolideerde statuten, 
benoemingsbesluit en/of volmacht, 
met aanduiding van nummer van 
bijlage bij de Aanvraag tot 
Deelneming waarin deze 
instrumenten zijn opgenomen) 

 

 Gegevens op te nemen voor elke vertegenwoordiger van het lid van het Samenwerkingsverband. 

 De relevante instrumenten ter bewijs van de ondertekeningsbevoegdheid (geconsolideerde statuten, 
benoemingsbesluiten en/of volmacht) steeds in Bijlage voegen. 
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Deelnemingsformulier 

 

Lid 2 

Naam van het lid: 
 

Rechtsvorm: 
 

Nationaliteit: 
 

Maatschappelijke zetel: 
 

Lid 2 wordt hier vertegenwoordigd door: 

Naam van de 
vertegenwoordiger: 

 

Indien rechtspersoon, vast 
vertegenwoordigd door: 

 

Functie:  

Geboortedatum en plaats:  

Bevoegd op grond van: 
(relevante bepalingen uit de 
geconsolideerde statuten, 
benoemingsbesluit en/of volmacht, 
met aanduiding van nummer van 
bijlage bij de Aanvraag tot 
Deelneming waarin deze 
instrumenten zijn opgenomen) 

 

 Gegevens op te nemen voor elke vertegenwoordiger van het lid van het Samenwerkingsverband. 

 De relevante instrumenten ter bewijs van de ondertekeningsbevoegdheid (geconsolideerde statuten, 
benoemingsbesluiten en/of volmacht) steeds in Bijlage voegen. 

 

 Gegevens te herhalen voor elk lid van het Samenwerkingsverband 

 

1.2. Gegevens van de persoon die de Kandidaat in de verdere gunningsprocedure en de uitvoering van de 
Opdracht ten aanzien van de Aanbestedende Overheid/Opdrachtgever kan vertegenwoordigen:  

Deze persoon is ook de contactpersoon voor de Aanbestedende Overheid/Opdrachtgever. 

Naam vertegenwoordiger van de 

Kandidaat: 

 

Functie:  
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Deelnemingsformulier 

Geboortedatum en plaats:  

E-mail:  

Adres:  

Telefoon:  

 

De ondergetekenden, aangeduid in deel 1.1 van dit Deelnemingsformulier, verklaren in hun hoedanigheid 

van vertegenwoordigers van de Kandidaat uitdrukkelijk aan de Aanbestedende Overheid dat de informatie 

gevoegd bij deze Aanvraag tot Deelneming waar en authentiek is. 

Zij verklaren ten behoeve van de Kandidaat geen overeenkomsten zijn aangegaan die in strijd zijn met het 

mededingingsrecht, de wetgeving inzake erkenning van aannemers, de wetgeving inzake architecten en de 

reglementering overheidsopdrachten. In het bijzonder verklaren zij dat zij zich niet bevinden in een toestand 

zoals bedoeld in artikel 64 van het KB dd. 15 juli 2011. In voorkomend gevallen leggen de Kandidaten de 

nodige verklaringen voor. 

 

Aldus getekend te [plaats], [datum] 

Naam Naam 

Functie Functie 

Handtekening 

 

 

Handtekening 

  

Naam Naam 

Functie Functie 

Handtekening 

 

 

 

Handtekening 
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Deelnemingsformulier 

2. AANGEDUIDE ONDERAANNEMERS 

Gegevens van de Aangeduide Onderaannemer:  

Naam van de Aangeduide 
Onderaannemer: 

 

Taak: 
 

Rechtsvorm: 
 

Nationaliteit: 
 

Woonplaats of 
maatschappelijke zetel: 

 

Contactpersoon en e-mail: 
 

 

De Aangeduide Onderaannemer wordt hier vertegenwoordigd door: 

Naam van de 
vertegenwoordiger: 

 

Indien rechtspersoon, vast 
vertegenwoordigd door: 

 

Functie:  

Geboortedatum en plaats:  

Bevoegd op grond van: 
(relevante bepalingen uit de 
geconsolideerde statuten, 
benoemingsbesluit en/of volmacht, 
met aanduiding van nummer van 
bijlage bij de Aanvraag tot 
Deelneming waarin deze 
instrumenten zijn opgenomen) 

 

 Gegevens op te nemen voor elke Aangeduide Onderaannemer. 

 De relevante instrumenten ter bewijs van de ondertekeningsbevoegdheid (geconsolideerde statuten, 
benoemingsbesluiten en/of volmacht) steeds in Bijlage voegen. 

 

 Gegevens te herhalen voor elke Aangeduide Onderaannemer. [**Indien het gaat om een Aangeduide Onderaannemer 
die meer dan 25% van de kost van de Bouwwerkzaamheden voor zijn rekening neemt, moet dit worden vermeld. 
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Deelnemingsformulier 

De ondergetekenden, aangeduid in dit onderdeel van het Deelnemingsformulier, verklaren in hun 

hoedanigheid van vertegenwoordigers van de Aangeduide Onderaannemer uitdrukkelijk aan de 

Aanbestedende Overheid dat de informatie gevoegd bij deze Aanvraag tot Deelneming waar en authentiek 

is en dat zij zich in het kader van de Opdracht exclusief tot samenwerking verbinden met Kandidaat 

________________ en hem de middelen die voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijk zijn ter 

beschikking te stellen. 

Zij verklaren ten behoeve van deze Kandidaat geen overeenkomsten zijn aangegaan die in strijd zijn met het 

mededingingsrecht, de wetgeving inzake erkenning van aannemers, de wetgeving inzake architecten en de 

reglementering overheidsopdrachten. In het bijzonder verklaren zij dat zij zich niet bevinden in een toestand 

zoals bedoeld in artikel 64 van het KB dd. 15 juli 2011. In voorkomend gevallen legt de Aangeduide 

Onderaannemer de nodige verklaringen voor. 

 

Aldus getekend te [plaats], [datum] 

Naam Naam 

Functie Functie 

Handtekening 

 

 

Handtekening 

  

Naam Naam 

Functie Functie 

Handtekening 

 

 

 

Handtekening 

 
 
3. DERDE ENTITEITEN OP WIE DE KANDIDAAT EEN BEROEP DOET OM ZIJN FINANCIEEL-ECONOMISCHE 
DRAAGKRACHT OF ZIJN TECHNISCHE BEKWAAMHEID AAN TE TONEN 

 Invulling van dit onderdeel is facultatief, afhankelijk of de Kandidaat beroep doet op derde-entiteiten om zijn 
financieel-economische draagkracht of zijn technische bekwaamheid aan te tonen. 

 

Gegevens van de derde entiteit:  
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Deelnemingsformulier 

Naam van de derde entiteit: 
 

Verhouding met de Kandidaat: 
 

Rechtsvorm: 
 

Nationaliteit: 
 

Woonplaats of 
maatschappelijke zetel: 

 

Contactpersoon en e-mail: 
 

 

De derde entiteit wordt hier vertegenwoordigd door: 

Naam van de 
vertegenwoordiger: 

 

Indien rechtspersoon, vast 
vertegenwoordigd door: 

 

Functie:  

Geboortedatum en plaats:  

Bevoegd op grond van: 
(relevante bepalingen uit de 
geconsolideerde statuten, 
benoemingsbesluit en/of volmacht, 
met aanduiding van nummer van 
bijlage bij de Aanvraag tot 
Deelneming waarin deze 
instrumenten zijn opgenomen) 

 

 Gegevens op te nemen voor elke vertegenwoordiger van de derde entiteit. 

 De relevante instrumenten ter bewijs van de ondertekeningsbevoegdheid (geconsolideerde statuten, 
benoemingsbesluiten en/of volmacht) steeds in Bijlage voegen. 

 

 Gegevens te herhalen voor elke derde entiteit op wie de Kandidaat een beroep doet. 

 

De ondergetekenden, aangeduid in dit onderdeel van het Deelnemingsformulier, uitdrukkelijk aan de 

Aanbestedende Overheid dat de informatie gevoegd bij deze Aanvraag tot Deelneming waar en authentiek 

is en dat zij zich in het kader van de Opdracht aan Kandidaat _____________ de middelen die voor de 

uitvoering van de Opdracht noodzakelijk zijn ter beschikking stelt. 
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Deelnemingsformulier 

Aldus getekend te [plaats], [datum] 

Naam Naam 

Functie Functie 

Handtekening 

 

 

Handtekening 

  

Naam Naam 

Functie Functie 

Handtekening 

 

 

 

Handtekening 

4. BEWIJSSTUKKEN VAN HET ZICH NIET BEVINDEN IN EEN VAN DE UITSLUITINGSCRITERIA 
 
 

 Uitsluitingscriterium Bewijsstuk Bijlage 
nr. 

1. Bij een in kracht van gewijsde gegaan vonnis 
veroordeeld zijn voor deelname aan een 
criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis 
van het Strafwetboek, voor omkoping als 
bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek, voor 
fraude als bedoeld in artikel 1 van de 
overeenkomst aangaande de bescherming van 
de financiële belangen van de Europese 
Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 
februari 2002 of voor witwassen van geld als 
bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 
1993 tot voorkoming van het gebruik van het 
financieel stelsel voor het witwassen van geld en 
het financieren van terrorisme; 

Verklaring op eer  

2. In staat van faillissement of van vereffening 
verkeren, zijn werkzaamheden hebben gestaakt 
of een gerechtelijk akkoord hebben bekomen, of 
in een overeenstemmende toestand verkeren als 
gevolg van een gelijkaardige procedure die 

Verklaring van de griffie van de 
Rechtbank van Koophandel of 
een evenwaardig document 
uitgereikt door een 
gerechtelijke- of 
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Deelnemingsformulier 

bestaat in de nationale wetgevingen en 
reglementeringen; 

overheidsinstantie van het land 
van oorsprong of herkomst 

3. Aangifte hebben gedaan van zijn faillissement, 
een procedure van vereffening of van 
gerechtelijk akkoord aanhangig hebben of het 
voorwerp zijn van een gelijkaardige procedure 
bestaande in de nationale wetgevingen en 
reglementeringen; 

Verklaring van de griffie van de 
Rechtbank van Koophandel of 
een evenwaardig document 
uitgereikt door een 
gerechtelijke- of 
overheidsinstantie van het land 
van oorsprong of herkomst 

 

4. Bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is 
gegaan, veroordeeld zijn voor een misdrijf dat de 
professionele integriteit aantast; 

Uittreksel uit het strafregister of 
een evenwaardig document 
uitgereikt door een 
gerechtelijke- of 
overheidsinstantie van het land 
van oorsprong of herkomst 

 

5. Bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout 
hebben begaan, vastgesteld op elke grond die de 
Aanbestedende Overheid aannemelijk kan 
maken; 

Verklaring op eer  

6. Niet voldaan hebben aan zijn verplichtingen 
inzake betaling van de bijdragen voor de sociale 
zekerheid; 

Een attest van de Rijksdienst 
voor Sociale Zekerheid, tot en 
met diegenen die slaan op het 
voorlaatste afgelopen 
kalenderkwartaal voor de uiterst 
datum voor de ontvangst van de 
aanvragen tot deelneming of 
een gelijkwaardig getuigschrift 
uitgereikt door de bevoegde 
overheid van het betrokken land 

 

7. Niet in orde zijn met de betaling van zijn 
belastingen overeenkomstig de Belgische 
wetgeving of die van het land waar hij gevestigd 
is; 

Een recent attest waaruit blijkt 
dat de Kandidaat heeft voldaan 
aan zijn verplichtingen inzake 
het betalen van 
Vennootschapsbelasting en 
BTW of een gelijkwaardig 
getuigschrift uitgereikt door de 
bevoegde overheid van het 
betrokken land 

 

8. Zich in ernstige mate schuldig hebben gemaakt 
aan het afleggen van valse verklaringen bij het 
verstrekken van inlichtingen. 

Verklaring op eer  

 Deze bewijzen dienen neergelegd te worden met betrekking tot de Kandidaat (en indien de Kandidaat een 
Samenwerkingsverband is, voor alle leden hiervan) en tot alle Aangeduide Onderaannemers.  
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Deelnemingsformulier 

 

5. BEWIJSSTUKKEN VOOR DE ERKENNING VAN DE AANNEMER EN BEWIJSSTUKKEN INSCHRIJVING 

ORDE VAN ARCHITECTEN 

Zie tabel “7. BEWIJSSTUKKEN VAN DE TECHNISCHE BEKWAAMHEID” 

6. BEWIJSSTUKKEN VAN DE FINANCIEEL-ECONOMISCHE DRAAGKRACHT 

 

Bewijsstuk Bijlage 
nr. 

1. De jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren van de Kandidaat. Indien de Kandidaat 
een Samenwerkingsverband vormt, moeten deze voor elk lid van het 
Samenwerkingsverband worden voorgelegd. De informatie per boekjaar bevat minstens de 
balans, de resultatenrekening, een overzicht van de kasstromen, een toelichting tot de 
jaarrekening, het jaarverslag en de goedkeurende verklaring van de commissaris of een 
daaraan gelijk gesteld accountant; 
Hieruit moet blijken dat de Kandidaat beschikt over: 
- een solvabiliteitsratio (eigen vermogen op totaal vermogen) die minimaal 15% bedraagt; 
- een liquiditeitsratio (in ruime zin, zijnde de verhouding van het beperkt vlottend actief tot 
het vreemd vermogen op korte termijn) groter of gelijk aan 1,00. 
De berekening van de ratio’s moeten worden geattesteerd door een externe accountant 
of een bedrijfsrevisor. 

 

2. Verklaring van de Kandidaat dat hij gemiddeld netto winstgevend was over de laatste 3 
boekjaren. 

 

3. Stukken waaruit blijkt dat de Kandidaat zijn aansprakelijkheid verzekerd heeft. Indien de 
Kandidaat een Samenwerkingsverband vormt, moeten deze voor elk lid van het 
Samenwerkingsverband worden voorgelegd. 

 

 

 Deze bewijzen dienen neergelegd te worden met betrekking tot de Kandidaat (en indien de Kandidaat een 
Samenwerkingsverband is, voor alle leden hiervan) en tot alle Aangeduide Onderaannemers. 

 

7. BEWIJSSTUKKEN VAN DE TECHNISCHE BEKWAAMHEID 

 

Functie Bewijsstukken Bijlage 
nr. 

Aannemer 1. Lijst van minimaal vijf referenties van gelijkaardige opdrachten die 
betrekking hebben op de realisatie en inrichting van vergelijkbare 
(publiekstoegankelijk* met een totale oppervlakte van minstens 1.300 m² 
en een totale bouwkost van minstens 2.300.000€ excl. btw) infrastructuur 
uitgevoerd gedurende de laatste vijf jaar voorafgaand aan de 
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Deelnemingsformulier 

Aankondiging van de Opdracht of nog in uitvoering. Hierbij wordt het 
(desgevallend geraamd) bedrag, het tijdstip en de plaats van uitvoering 
van de werken vermeld, evenals of dat deze werken reeds geëindigd zijn. 
De Kandidaten leggen zo veel mogelijk getuigschriften van goede 
uitvoering voor. *De bepaling “publiekstoegankelijk” handelt over de 
gebouwfunctie, maar spreekt zich niet uit over de rechtsvorm van de 
Opdrachtgever, m.a.w. wordt hier ook bedoeld infrastructuur die 
opgericht werd buiten het kader van de reglementering inzake 
Overheidsopdrachten.  

2. Opgave van minimaal één referentie van opdrachten voor werken in 
het kader van de realisatie van PPS-constructies uitgevoerd gedurende de 
laatste vijf jaar of nog in uitvoering of behandeling. De Kandidaten leggen 
zo veel mogelijk getuigschriften van goede uitvoering voor. Deze 
referentie mag ook aangeleverd worden door de Architect. 

 

3. Opgave van minimaal één financieel model en nota in verband met de 
wijze waarop de financiering tot stand kwam bij de realisatie van PPS-
constructies. 

 

4. Vermelding van het door de aannemer inzetbaar verantwoordelijk en 
leidinggevend personeel onder de vorm van een samenvattende lijst met 
vermelding van naam, diploma's of getuigschriften, aantal jaren relevante 
beroepservaring en, de voornaamste projecten waarin dezen een 
verantwoordelijke functie hebben bekleed.  

 

5. Bewijsstukken voor de erkenning van de aannemer.  

Architect 1. Lijst van minimaal drie referenties die betrekking hebben op het 
ontwerp van vergelijkbare infrastructuur (publiekstoegankelijk* met een 
totale oppervlakte van minstens 1.300 m² en een totale bouwkost van 
minstens 2.300.000€ excl. btw) uitgevoerd gedurende de laatste vijf jaar 
voorafgaand aan de Aankondiging van de Opdracht of nog in uitvoering. 
De Kandidaten leggen zo veel mogelijk getuigschriften van goede 
uitvoering voor. *De bepaling “publiekstoegankelijk” handelt over de 
gebouwfunctie, maar spreekt zich niet uit over de rechtsvorm van de 
Opdrachtgever, m.a.w. wordt hier ook bedoeld infrastructuur die 
opgericht werd buiten het kader van de reglementering inzake 
Overheidsopdrachten. 

 

2. Vermelding van het door het studiebureau inzetbaar verantwoordelijk 
en leidinggevend personeel onder de vorm van een samenvattende lijst 
met vermelding van naam, diploma's of getuigschriften, aantal jaren 
relevante beroepservaring en, de voornaamste projecten waarin dezen 
een verantwoordelijke functie hebben bekleed. 

 

3. Bewijsstukken voor de inschrijving op de Tabel van de Orde van 
Architecten. 

 

Studiebureau 
stabiliteit 

1. Lijst van minimaal drie referenties die betrekking hebben op het 
ontwerp van vergelijkbare infrastructuur (publiekstoegankelijk* met een 
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totale oppervlakte van minstens 1.300 m² en een totale bouwkost van 
minstens 2.300.000€ excl. btw) uitgevoerd gedurende de laatste vijf jaar 
voorafgaand aan de Aankondiging van de Opdracht of nog in uitvoering. 
De Kandidaten leggen zo veel mogelijk getuigschriften van goede 
uitvoering voor. *De bepaling “publiekstoegankelijk” handelt over de 
gebouwfunctie, maar spreekt zich niet uit over de rechtsvorm van de 
Opdrachtgever, m.a.w. wordt hier ook bedoeld infrastructuur die 
opgericht werd buiten het kader van de reglementering inzake 
Overheidsopdrachten. 

2. Vermelding van het door het studiebureau inzetbaar verantwoordelijk 
en leidinggevend personeel onder de vorm van een samenvattende lijst 
met vermelding van naam, diploma's of getuigschriften, aantal jaren 
relevante beroepservaring en, de voornaamste projecten waarin dezen 
een verantwoordelijke functie hebben bekleed. 

 

Studiebureau 
technieken 

1. Lijst van minimaal drie referenties die betrekking hebben op het 
ontwerp van vergelijkbare infrastructuur (publiekstoegankelijk* met een 
totale oppervlakte van minstens 1.300 m² en een totale bouwkost van 
minstens 2.300.000€ excl. btw) uitgevoerd gedurende de laatste vijf jaar 
voorafgaand aan de Aankondiging van de Opdracht of nog in behandeling. 
De Kandidaten leggen zo veel mogelijk getuigschriften van goede 
uitvoering voor. *De bepaling “publiekstoegankelijk” handelt over de 
gebouwfunctie, maar spreekt zich niet uit over de rechtsvorm van de 
Opdrachtgever, m.a.w. wordt hier ook bedoeld infrastructuur die 
opgericht werd buiten het kader van de reglementering inzake 
Overheidsopdrachten. 

 

2. Vermelding van het door het studiebureau inzetbaar verantwoordelijk 
en leidinggevend personeel onder de vorm van een samenvattende lijst 
met vermelding van naam, diploma's of getuigschriften, aantal jaren 
relevante beroepservaring en, de voornaamste projecten waarin dezen 
een verantwoordelijke functie hebben bekleed. 

 

Overige 
Aangeduide 
Onder-
aannemers 

1. Lijst van minimaal drie referenties die betrekking hebben op het 
ontwerp van vergelijkbare infrastructuur (publiekstoegankelijk met een 
totale oppervlakte van minstens 1.300 m² en een totale bouwkost van 
minstens 2.300.000€ excl. btw) uitgevoerd gedurende de laatste vijf jaar 
voorafgaand aan de Aankondiging van de Opdracht. De Kandidaten 
leggen zo veel mogelijk getuigschriften van goede uitvoering voor. 

 

3. Vermelding van het door het studiebureau inzetbaar verantwoordelijk 
en leidinggevend personeel onder de vorm van een samenvattende lijst 
met vermelding van naam, diploma's of getuigschriften, aantal jaren 
relevante beroepservaring en, de voornaamste projecten waarin dezen 
een verantwoordelijke functie hebben bekleed. 

 

Ontwerpteam 1. Referentielijst relevante ervaring eerdere samenwerking.  
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* * * 

INVENTARIS VAN DE BIJLAGEN BIJ HET DEELNEMINGSFORMULIER 
 
Bij dit Deelnemingsformulier worden de volgende Bijlagen gevoegd, die ondertekend moeten 
worden door de Kandidaat (desgevallend door alle leden van het Samenwerkingsverband) onder 
de vermelding 
 
"Opgemaakt door ondergetekende op 20 april 2015 om gevoegd te worden bij zijn Aanvraag tot 
Deelneming van heden." 
 

Bijlage nr. Benaming Inhoud 

   

   

   

   

   

   

 
* * * 

 

 

 


