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1. Onderwerp en toepassingsgebied
Deze technische bepaling (TB) behandelt de werkwijze om te komen tot het leveren van
dienstvoertuigen (personenwagens, bestelwagens tot 3500 kg of vrachtwagens vanaf 3500 kg)
aan de NMBS.
De voertuigen mogen enkel geleverd worden door leveranciers die gekwalificeerd zijn volgens
de kwalificatieprocedure van de NMBS.
Deze technische bepaling maakt deel uit van het kwalificatiestelsel B-16.

2. Kwalificatiemodaliteiten
Kwalificatie van de leverancier
Als kandidaat leverancier, mailt u naar qualifications@nmbs.be onderstaande documenten:
- Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), dat u terugvindt op de website
https://uea.publicprocurement.be
- De vragenlijst in bijlage 1, die u correct en zo volledig mogelijk invult en ondertekent
- Eventuele andere documenten aangekruist in punt Error! Reference source not found.
van deze vragenlijst
Het kwalificatieproces bestaat uit een administratief onderzoek, gebaseerd op het UEA, de
vragenlijst en de bijlagen. Bovendien bekijken we de financiële gezondheid van uw
onderneming. Hiervoor werkt de NMBS samen met een onafhankelijk rating bureau: Creditsafe
rating “A”, “B” of “C” wordt aanvaard (of equivalent bij een alternatief rating bureau).
Na een positief resultaat wordt de kandidaat leverancier gekwalificeerd voor 6 jaar, met
mogelijkheid tot verlenging per periode van 6 jaar.
Bij een negatief resultaat kan de kwalificatie geweigerd worden of kan een voorlopige kwalificatie
van een beperktere duur toegekend worden.
Bij herkwalificatie wordt gevraagd om deze vragenlijst opnieuw in te vullen (eventueel enkel voor
de rubrieken die in tussentijd gewijzigd zijn) en de gevraagde bijlagen toe te voegen.

Intrekken van de leverancierskwalificatie
Elke substantiële wijziging van het concessiehoudernet of elke structurele wijziging van de
organisatie van de onderneming moet schriftelijk aan de NMBS worden meegedeeld.
Het niet doorgeven van wijzigingen kan leiden tot het intrekken van de kwalificatie.
Andere oorzaken kunnen zijn:
- Faillissement leverancier
- Herhaaldelijke kwaliteits- of leverproblemen
- Problemen met de dienst na verkoop
- …

3. Garantie
Als extra informatie wordt gevraagd om de algemene waarborg op het voertuig (uitgedrukt in
jaren) op te geven alsook de waarborg op het koetswerk (tegen doorroesten).
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4. Varia
De gedetailleerde technische kenmerken zullen vermeld staan in de betrokken bestekken en de
documenten die er deel van uitmaken.
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Bijlage 1: Vragenlijst
Kandidatuur voor
Datum indienen vragenlijst
Naam
Functie
Handtekening

☐ Personenwagens, bestelwagens tot 3.500 Kg
☐ Vrachtwagens vanaf 3.500 Kg

Identificatie van de onderneming
Naam van de onderneming (voluit)
Eventuele afkorting
BTW nummer
Inschrijving in het Handelregister
(volgens de regels in elk land)
Hoofdactiviteit
(code of titel volgens de regels in elk land)
Andere, bijkomende activiteiten
Adres van de maatschappelijke zetel

Website
Naam van de contactpersoon voor NMBS
Telefoon
E-mailadres

Juridische en financiële inlichtingen
Oprichtingsdatum
Huidige rechtsvorm
Bankinstelling
IBAN rekeningnummer

Praktische inlichtingen
Beschrijf kort de mogelijkheid om originele,
speciale uitrusting te monteren op de
voertuigen (eventueel in partnership met een
onderaannemer) zoals bijvoorbeeld: haak voor
aanhangwagen, speciale binnen afwerking,
speciale verlichting, …
Biedt u de mogelijkheid tot productevaluatie via
een testrit?
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Referenties bij andere openbare diensten
(verschillend van NMBS)
Aangeboden dienst na verkoop
Garantie aangeboden door de fabrikant of
verkoper

Certificaten
Soort
ISO 9001

☐
☐

Versie
2015

Nummer

Geldig tot

Lijst van gewenste bijlagen

☒
☒
☐
☐
☐
☒
☒
☐
☒

☒

Het bewijs dat het net van concessionarissen het gehele Belgische grondgebied bedekt
(aantal per provincie op te geven)
Een presentatie van het gamma (eventueel met de verschillende modellen, motoren, ecoscore, CO²-uitstoot, enz.)
Oprichtingsakte van de onderneming
Uitreksel uit Handelsregister
Balans van de laatste 3 jaar
Organigram
Certificaten
Door de bank ondertekend attest met IBAN rekeningnummer en SWIFT code
Indien van toepassing: verklaring voor officiële aanwijzing van een gemandateerd
vertegenwoordiger (zie hierna)
Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), dat u terugvindt op de website
https://uea.publicprocurement.be

Bijkomende inlichtingen
Voor bijkomende vragen of inlichtingen in verband met deze aanvraag tot kwalificatie mag
NMBS contact opnemen met:
Naam
Telefoon
E-mailadres
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Bijlage 2: Verklaring van een leverancier voor officiële
aanwijzing van een gemandateerd vertegenwoordiger
Ik, ondergetekende, (1) ……………………..
met de bevoegdheid om officieel de onderneming (2) ……………………..
te verplichten, wijs hiermee aan als gemachtigd vertegenwoordiger (3) ……………………..
om de door de NMBS gelanceerde offerteaanvragen te ontvangen in het kader van het
kwalificatiesysteem B-16 Bedrijfsvoertuigen
en er geldig aan te voldoen in naam van de onderneming die ik vertegenwoordig.
Hiermee aanvaard ik de voorwaarden van de NMBS-kwalificatie en meer bepaald het feit dat
de interventie van mijn gemachtigd vertegenwoordiger de onderneming die ik
vertegenwoordig geenszins ontheft van haar verantwoordelijkheden als leverancier.

Plaats

Datum

Naam

Handtekening

(1) Naam en voornaam van de persoon met bevoegdheid om de onderneming te verplichten
(2) Naam en adres van de leverancier (productiesite)
(3) Naam, voornaam, firmanaam en adres van de gemachtigde vertegenwoordiger
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