D7232.21.N vs 01

NATIONALE MAATSCHAPPIJ
DER BELGISCHE SPOORWEGEN

TECHNISCHE BEPALING

P - 80
Ontwikkelen van parken met fotovoltaïsche panelen
op het patrimonium van NMBS

Versiebeheer
Versie

Datum

01

07/2014

Aanpassingen
initiële versie

D7232.21.N vs 01

INHOUDSOPGAVE
1. Inleiding .............................................................................................. 2
2. Documenten die van toepassing zijn ............................................................. 2
3. Kwalificatievoorwaarden .......................................................................... 2
4. Karakteristieken..................................................................................... 2

blz 1/2

D7232.21.N vs 01

1. Inleiding
Deze technische bepaling betreft het ontwikkelen van parken met fotovoltaïsche panelen (PVpanelen) op het patrimonium van NMBS.
Het project strekt ertoe dat NMBS elektriciteit aankoopt, afkomstig van PV-panelen, die geplaatst
worden op het patrimonium van NMBS.
De kandidaat dient onder meer de PV-panelen te plaatsen, de financiering van het gehele project te
voorzien alsook de operationele kosten en risico’s ter zijner laste te nemen.
NMBS verleent de nodige zakelijke of persoonlijke rechten op het relevante gedeelte van het
betrokken patrimoniumgedeelte.

2. Documenten die van toepassing zijn
De bepaling QNMBS: "Kwalificatie van leveranciers".

3. Kwalificatievoorwaarden
Er worden 2 kwalificatieniveaus voorzien:

− Categorie 1:
− Categorie 2:

Betreft projecten voor de installatie van 50 tot en met 500 PV-panelen.
Betreft projecten voor de installatie van meer dan 500 PV-panelen.

De kandidaat kan voor beide categorieën zijn kandidatuur indienen. Onderstaande selectiecriteria
zullen van toepassing zijn per categorie.
De kwalificatie zal uitgevoerd worden volgens de bepaling QNMBS en gebeurt onder de volgende voorwaarden:
-

De kandidaat moet een ingevulde vragenlijst, voorzien in bepaling QNMBS, bij zijn kwalificatieaanvraag voegen.
De kandidaat dient zijn relevante referenties in het domein van projectontwikkeling voor het
plaatsen van PV-panelen over te maken.
De kandidaat dient aan te tonen dat hij voor de financiering gezorgd heeft in gelijkaardige projecten.

De kandidaat dient voor elk van de hiervoor opgesomde vereisten een schriftelijk bewijs voor te leggen of eventueel een bewijs van kwalificatie bij een andere spoorwegmaatschappij.
Indien de voorgelegde documenten gunstig beoordeeld worden, wordt de kwalificatie toegekend.

4. Karakteristieken
De gedetailleerde beschrijvingen van ieder project zullen vermeld worden in de betrokken bestekken
en in de documenten die eraan als bijlage worden toegevoegd.
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