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UITNODIGING TOT HET INDIENEN VAN EEN BIEDING
Concessie van een goed van het openbaar domein van de NMBS gelegen te

Geachte mevrouw, Geachte heer,

De NMBS is eigenaar van een terrein met een oppervlakte van 880 m2 gelegen in de
Stationsstraat te Machelen met perceelnummer 2.0360 0080010, en wenst dit in concessie te
geven.
(zie bijgevoegd plan in bijlage 1).

Met deze marktconsultatie gaan wij op zoek naar een kandidaat-concessionaris voor
bovenvermeld goed.

Voonuaarden van de concessie
Het betreft een goed van het openbaar domein van NMBS
De concessie wordt verleend voor een duur van

I

jaar en d¡t ten vroegste vanaf 01/11/2019
0111012019.

De minimale jaarlijkse vergoeding bedraagt 6.503,72- EUR (exclusief btw). De vergoeding wordt
jaarlijks geihdexeerd volgens de index der consumptieprijzen van de maand voorafgaand aan
de inwerkingtreding van het concessiecontract.
lndien er een gebouw (loods, atelier) op het terrein zal opgetrokken worden, zullen volgende
bedragen bij de geboden jaarlijkse vergoeding gerekend worden:

NMBS NV van publ¡ek recht

-

BTW BE 0203.430.576

-

RPR Brussel

-

IBAN BE77 5502 6562 0042

-

BIC GKCCBEBB

Deze offerteaanvraag wordt u overgemaakt zonder enige juridische verbintenis tegenover de NMBS.
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Constructie <= 250m'
Constructie >250 m2 en <=500m'
Constructie >500 m2 en <= 1.000m'

600,00,- EUR
850,00,- EUR
1.275.00.- EUR

Als waarborg voor de goede uitvoering van de uit het concessiecontract voortvloeiende
verplichtingen, dient de concessionaris bij de ondertekening van het concessiecontract, en voor
de aanvang van de bezetting, het bewijs te leveren van deze waarborg (bankwaarborg op
eerste verzoek of storting in de Deposito- en Consignatiekas van FOD Financiën) welke gelijk
moet zijn aan zes maand van de totale jaarlijkse concessievergoeding.
Het goed wordt in concessie gegeven in de staat waarin het zich vandaag bevindt, goed gekend
kandidaat-concessionaris, onder
voonvaarden zoals voorzien
het
concessiecontract dat zal afgesloten worden met de weerhouden concessionaris. Een kopie
van de algemene en bijzondere vooruaarden die deel uitmaken van het contract, zijn op
eenvoudig verzoek te bekomen via onderstaand telefoonnummer of e-mailadres.
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De installatie en het verbruik van eventuele nutsvoorzieningen is geregeld is als volgt: de
concessionaris dient zelf in te staan voor de nutsvoorzieningen en dient zelf een contract af te
sluiten met de leveranciers ervan.

lndienen van een bod
Het indienen van een bod moet gebeuren door middel van de formulieren in bijlage die ons
volledig, recto/verso ingevuld en ondertekend, moeten toekomen uiterlijk op 01/10/2019
0210912019 om
10u00 op volgend adres:
NMBS

-

Commercialisation & Contract Management
T.a.v. Bjorn Scheerens - Contract Manager Vlaanderen
10-08 B-ST312
Frankrijkstaat 85
B-1070 Brussel
De geboden prijs zal zowel in cijfers als in letters vermeld worden. lndien er een verschil zou
zijn tussen de aangeboden prijs in cijfers en deze in letters zal de NMBS de geboden prijs in
letters als de enige juiste aannemen. Doorhalingen en overschrijvingen zijn niet toegelaten.
Het bod moet aanqetekend verzonden worden onder dubbele omslag waarvan de buitenste het
hierboven vermeld adres vermeldt voor verzending en de binnenste omslag enkel het opschrift
"Offerte Machelen - Offerteaanvraag nr. DCl9N0l" vermeldt.

Het biedingsdocument dient ondertekend te zijn door de kandidaat-concessionaris(sen). De
kandidaat-concessionaris(sen) blijft(ven) gebonden door zijn (hun) offerte gedurende een
termijn van 120 kalenderdagen.
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Als het bod niet ingediend wordt conform de bovenstaande formaliteiten zal het als nietig
beschouwd worden.

Bijlagen bij het voorstel
Bij uw voorstel dienen bovendien volgende documenten of attesten gevoegd te worden:
De inschrijver dient het bewijs te leveren van zijn identiteit:

-

Voor inschrijvers die deelnemen als natuurlijke personen: een kopie van

de
identiteitskaart
Voor inschrijvers die deelnemen onder de vorm van verenigingen of vennootschappen:
een geconsolideerd en actueel exemplaar van de statuten, een lijst met de leden van de
Raad van Bestuur, het bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid van de
ondertekenende persoon

De inschrijver dient eveneens de volgende documenten bij zijn voorstel te voegen:
een recent uittreksel uit het strafregister (hoogstens 3 maanden oud op

-

-

de uiterste
datum voor de indiening van het voorstel) waaruit blijkt dat de inschrijver niet
veroordeeld is tot deelneming aan een criminele organisatie, omkoping, fraude,
terroristische misdrijven, witwassen van geld of financiering van terrorisme, of enig

ander misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast (bewijs van goed zedelijk gedrag).
een verklaring dat hij zich niet bevindt in een toestand van faillissement, vereffening,
stopzetting van activiteiten, gerechtelijke reorganisatie of elke gelijkaardige situatie;
een verklaring dat hij in regel is met zijn professionele fiscale verplichtingen volgens de
wettelijke bepalingen
een recent attest (hoogstens 3 maanden oud op de uiterste datum voor de indiening van
een aanvraag om deelneming) waaruit blijkt dat hij in regel is met de betaling van zijn
sociale zekerheidsbijdragen, volgens de wettelijke bepalingen

Wijze van toekenning van de concessie
De NMBS wijst, op gemotiveerde wijze, de concessie toe aan de geselecteerde inschrijver met
het regelmatige voorstel dat het best beantwoordt aan de hierna vermelde criteria:

L

2.

De geboden concessievergoeding (80%);
Het voorgestelde concept (20o/o);

Wordt in elk stadium van de toewijzingsprocedure uitgesloten, de kandidaat-concessionaris die :
veroordeeld is voor deelneming aan criminele feiten;
zich in een toestand van faillissement, vereffening, stopzetting van activiteit, juridische
schikking of elke gelijkaardige situatie bevindt;
veroordeeld is door een burgerlijke- of strafrechtbank inzake beroepsethiek of grove
professionele nalatigheid of fout;

-
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een gerechtelijke procedure lopende heeft tegen de NMBS;
achterstallige vergoedingen verschuldigd is aan de NMBS;
een activiteit uitoefent die schade kan berokkenen aan het imago van de NMBS;
een activiteit gaat uitoefenen of inrichting gaat vestigen die bodemverontreiniging kan
veroorzaken

De NMBS behoudt zich het recht voor, zonder daartoe verplicht te zijn, meerdere
biedingsronden te organiseren tussen de uitbrengers van een geldig bod.
lndien om één of andere reden, het concessiecontract niet kan gesloten worden met de hoogste
bieder, behoudt de NMBS zich het recht voor, zonder daartoe verplicht te zijn en zonder daartoe
enige vergoeding verschuldigd te zijn, de concessie toe te wijzen aan de tweede hoogste
bieder.

Het volgen van een procedure van marktconsultatie houdt geen verplichting in voor de NMBS
tot het toekennen van een concessie of het afsluiten van een concessiecontract. Zij kan hiervan
afzien zonder hierbij enige schadevergoeding te moeten betalen of enige motivatie te moeten
formuleren. Ze behoudt zich ook recht voor om de volledige procedure opnieuw op te starten,
eventueel met gewijzigde voonruaarden.
De kandidaat-concessionaris verbindt er zich toe, ingeval de concessie van bovenvermeld goed
aan hem wordt toegewezen, voormeld concessiecontract met de NMBS af te sluiten tegen de
door hem geboden en door de NMBS aanvaarde vergoeding. Alle rechten, kosten en erelonen
nodig voor de ven¡vezenlijking van het concessiecontract zijn ten laste van de kandidaatconcessionaris.

Voor bijkomende inlichtingen over deze offerteaanvraag kan u zich tijdens de kantooruren
wenden tot onze contactpersoon, Bjorn Scheerens (Tel: 0490/13.55.39- E-mail:

bjorn.scheerens@nmbs.be).
Hoogachtend,

{
Business Development & Retail Manager

NMBSNVvanpubliekrecht-BTW8E0203.430.576-RPRBrussel

-184N8E77550265620042-BICGKCCBEBB
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Bijlagen

Plan van het goed;
Biedingsformulier

De persoonsgegevens die u meedeelt worden geregistreerd en verwerkt door de Nationale Maatschapp¡j der Belg¡sche Spoorwegen
(NMBS), NV van publiek recht, Frankrijkstraat 56, 1060 Brussel, RPR ( Brussel) 0203.430.576.
Door deze gegevens mee te delen, stemt u er mee in dat deze worden verwerkt met het oog op de behandeling van de aanvragen van de
domeinconcessies van de NMBS.
Deze persoonsgegevens kunnen doorgegeven worden aan andere natuurl¡jke of rechtspersonen d¡e contractueel verbonden zijn met de
NMBS. Deze personen hebben dan slechts toegang tot de gegevens die nodig zijn voor de u¡tvoering van hun opdracht.

lnovereenstemmingmet deWetvansdecemberlgg2totbeschermingvandepersoonlijkelevenssfeertenopz¡chtevandeverwerking
van persoonsgegevens, beschikt u op ieder ogenblik over het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor
rechtstreekse marketingdoeleinden alsook over het recht op toegang tot de gegevens
die op u betrekk¡ng hebben, over het recht ze te verbeteren en desgevallend over het recht deze te verwijderen. Een eenvoudige brief naar
NMBS, naar bovenstaand adres, volstaat hiertoe.
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