AANKOOPVOORWAARDEN VOOR OVERHEIDSOPDRACHTEN VOOR TAKEN VAN OPENBARE DIENST
(UITGAVE 07/2017)
BELGISCHE WETGEVING
- Wet van 17.06.2016 (Belgisch Staatsblad van 14.07.2016) en alle latere wijzigingen.
- Koninklijk Besluit van 18.06.2017 ( Belgisch Staatsblad van 23.06.2017) en alle latere wijzigingen.
- Koninklijk Besluit van 14.01.2013 (Belgisch Staatsblad van 14.02.2013) en alle latere wijzigingen, tenzij anders in het bestek bepaald.
Voor opdrachten kleiner dan 30.000 EUR is het Koninklijk Besluit van 14.01.2013, en alle latere wijzigingen, niet van toepassing, tenzij
anders in het bestek bepaald.
- Geldigheid offerte: minimum 30 kalenderdagen vanaf de uiterste datum van indiening.
- De NMBS kan de opdracht geheel of gedeeltelijk verbreken zonder ingebrekestelling, noch beroep op rechtbanken, noch betaling van
vergoeding, namelijk wanneer:
- de kwaliteit van de levering niet aan de opgelegde voorwaarden beantwoordt
- de levering niet gedaan werd binnen de voorziene leveringstermijn
- De NMBS verbindt zich niet tot het bestellen van elk lot.
TECHNISCHE DOCUMENTEN
De niet bijgevoegde Technische Specificaties, tekeningen en andere documenten NMBS kunnen bekomen worden via onze website:
‘aankopen.nmbs.be’
De NBN-normen kunnen aangekocht worden bij het Belgisch Instituut voor Normalisatie, Brabançonnelaan 29, 1040 Brussel; de UIC-fichen op de
zetel van de UIC, secrétariat général, Rue Jean Rey 14-16, F - 75015 Paris.
De technische specificaties en tekeningen NMBS zijn bij voorrang te eerbiedigen.
De aannemer is verplicht de van kracht zijnde reglementeringen REACH en CLP te eerbiedigen en, in voorkomend geval, de gegevens
betreffende de preregistraties of registraties aan de NMBS over te maken.
OFFERTE
KB van 18.06.2017
Art. 77: de inschrijver mag de hoeveelheden van de inventaris wijzigen in zijn offerte.
Art. 33, 35, 36, 37 en 39: prijsopgave.
Art 58: de offertes voor meerdere loten mogen in één document opgenomen worden; de inschrijver mag zijn offertes voor de verschillende loten
aanvullen met prijsverminderingen of met verbeteringsvoorstellen per lot in geval van samenvoeging van bepaalde loten.
OPDRACHT
Wet van 17.06.2016 art. 58 & 137: indien de opdracht verschillende loten betreft, houdt de aanbestedende overheid zich het recht voor er slechts
enkele toe te wijzen en eventueel te besluiten de andere op te nemen in 1 of meer nieuwe opdrachten.
Belangrijke opmerking: inzake het welzijn van werknemers tijdens de uitoefening van hun werk, wordt aan de werkgevers van ondernemingen
die extern zijn aan de NMBS en die activiteiten komen uitoefenen of zich verplaatsen binnen de aanhorigheden van de NMBS ter kennis gebracht
dat de brochure “Veilig werken en zich verplaatsen bij de NMBS” kan bekomen worden op het adres vermeld op de prijsaanvraag, bestek,
notificatie of opdracht.
FACTURATIE
De facturen worden in één origineel exemplaar opgemaakt, per levering en per plaats van bestemming en verstuurd naar volgend adres:
NMBS
10.01 B-FI.224
Frankrijkstraat 56
BE - 1060 BRUSSEL
Zij vermelden de verplichte vermeldingen volgens Artikel 226 Richt.2006/112 en bovendien:
- het nummer van de bestelling SAP (afgedrukt in de hoofding na “onze referentie”), van het lot of de post
- het naamlijstnummer NMBS van de geleverde artikelen.
Indien onze referentie niet op de factuur wordt overgenomen, zal de NMBS zich genoodzaakt zien om de factuur ter correctie terug te sturen.
De betaling zal verricht worden binnen een termijn van 30 kalenderdagen na het verstrijken van de verificatietermijn (indien van toepassing) en
voor zover de NMBS in het bezit is van de regelmatig opgemaakte factuur. Hij wordt uitgedrukt in Euro.
LEVERINGSTERMIJN
In afwijking van art. 116 §1 2° 2e alinea van het KB van 14.01.2013 worden de sluitingsdagen voor de jaarlijkse vakanties in de onderneming van
de leveranciers geneutraliseerd in de leveringstermijn, tenzij de leveringstermijn van datum tot datum is gesteld.
VERPAKKINGSVOORSCHRIFTEN
De levering moet degelijk verpakt zijn, zodat de goederen niet beschadigd kunnen worden. Kwetsbare stukken moeten individueel ingepakt
worden. Elk pak van de levering moet gemerkt zijn met het nummer van de bestelling en afzonderlijk genummerd zijn.
Bij de levering moet buiten op één van de colli een paklijst gevoegd zijn met een globaal overzicht van de geleverde goederen, en een
detailoverzicht per verpakking. Indien verschillende goederen in een zelfde collo verpakt zijn, moeten deze degelijk gemerkt zijn. De
naamlijstnummers van de NMBS moeten hiervoor gebruikt worden, indien deze op de bestelling vermeld zijn.
Verschillende bestellingen mogen niet samen verpakt worden.
Indien deze verpakkingsvoorschriften niet nageleefd worden, behoudt de NMBS zich het recht voor om de levering te weigeren. De toepassing
van deze verpakkingsvoorschriften zal daarenboven een element vormen voor de beoordeling van leveranciers door de NMBS.
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