Oproep tot mededinging 2020.002-C
Rollend materieel: de M4m-rijtuigen
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Samenvatting
1. De NMBS is van plan om in de loop van 2020 en de daaropvolgende jaren haar vloot van rijtuigen van
het type M4m (hierna "rijtuigen" of "materieel") buiten dienst te stellen.
De M4m-rijtuigen werden in 1979-1984 gebouwd door La Brugeoise et Nivelles (BN) en gemoderniseerd
door de NMBS in de periode 1996-2009. De originele bordeauxrode kleurstelling is veranderd naar grijs
en het interieur werd volledig gerenoveerd. De naam van het type is gewijzigd in M4m (m =
gemoderniseerd).
Vanwege de eenvoud en betrouwbaarheid van de wagens worden ze gebruikt op het hele Belgische
spoorwegnet, vooral tijdens de spitsuren, op de lijnen van en naar Brussel. Het materieel is geschikt voor
het vervoeren van een groot aantal personen doordat de 2e klas rijtuigen beschikken over grote
tweepersoons zitbanken waar eventueel in de drukste tijden 3 personen in kunnen.
De rijtuigen kregen de bijnaam ‘Spiegelpaleis’ vanwege de vele spiegels aan de wanden van de 2e klas
wagens (zie foto's in artikel 10 van dit document).
Aangezien de rijtuigen M4m actueel nog steeds gedeeltelijk in dienst zijn, en dit zeer duurzaam
materieel betreft, is het voorzien om deze rijtuigen te verkopen voor hergebruik.

2. Alle specificaties met betrekking tot de verkoop van rijtuigen staan in dit document vermeld. Neem
voor meer informatie of verduidelijking contact op met de volgende personen:
Ylber Zutaj, +32 490 13 82 11, ylber.zutaj@belgiantrain.be
Nathalie Tesch, +32 2 526 30 37 , nathalie.tesch@belgiantrain.be
3. Het materieel wordt verkocht in de staat die gekend is door de koper, die geacht wordt daarvan
kennis te hebben genomen. NMBS garandeert geenszins dat het materieel vrij is van zichtbare of
verborgen gebreken, noch de werking ervan.
Het gewicht vermeld op de technische fiche is indicatief en biedt geen garanties.
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4. Tot de eventuele sluiting van verkoopcontracten behoudt de NMBS zich het recht voor om de
procedure voor de oproep tot mededinging te beëindigen en het materiaal of een deel ervan uit de
verkoop terug te trekken.
NMBS behoudt zich het recht voor om op elk moment haar beleid en de planning van de
buitengebruikstelling van M4m-rijtuigen te wijzigen.
5. Op deze aanbestedingsprocedure is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alleen de
rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.
6. Het Rollend Materieel bevat een of meer asbestvezels vermeld in artikel 2 van het koninklijk besluit
van 23 oktober 2001 tot beperking van het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde
gevaarlijke stoffen en preparaten (asbest).
Het Rollend materieel kan andere stoffen bevatten waarvoor de behandeling valt onder de Codex over
het welzijn op het werk.
7. Aangezien dit materiaal asbest bevat, zal de verkoop pas plaatsvinden nadat de volledige
asbestverwijdering uit de voertuigen is uitgevoerd door de koper of de door hem aangeduide persoon
en de NMBS de documenten die hiervan getuigen, heeft aanvaard.
8. Bij het afsluiten van het verkoopcontract zal de Koper aan de NMBS een garantie betalen van 80%
van de verkoopprijs van de aangekochte rijtuigen, vóór de ophaling. Facturatie vindt plaats na
ontvangst van de vereiste documenten betreffende asbestverwijdering door het erkende bedrijf dat is
overeengekomen in het verkoopcontract (zie artikel 11).
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Bezoek
Om de voorbeeld-M4m-rijtuigen te komen bekijken, kan de kandidaat-koper contact opnemen :
Ylber Zutaj, +32 490 13 82 11, ylber.zutaj@belgiantrain.be
Nathalie Tesch, +32 2 526 30 37 , nathalie.tesch@belgiantrain.be

Asbest – Chroom-6
3.1 De M4m-rijtuigen bevatten een beperkte hoeveelheid asbest, voornamelijk in de vorm van
Klingerit-wiggen.
Een indicatieve inventaris van asbest die mogelijk aanwezig is op het materieel werd overgenomen
onder Artikel 11 van dit document, uitsluitend ter informatie.
De asbestverwijdering moet voorafgaan aan de eigendomsoverdracht. De asbestverwijdering moet
uitgevoerd worden volgens een driepartijen overeenkomst tussen de koper, NMBS en een
gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. Dat bedrijf moet door de kandidaat-koper voorgesteld
worden in zijn kandidaatsdossier en aanvaard worden door NMBS.
De asbestverwijdering moet plaatsvinden na het ophalen van het materieel door de koper, en binnen
een periode waarvan de maximumduur wordt vastgelegd tussen beide partijen bij het afsluiten van de
verkoopovereenkomst.
Als NMBS de vereiste documentatie inzake de asbestverwijdering niet ontvangt voor het einde van de
overeengekomen periode, dan kan NMBS:
- een verlenging van de termijn verlenen voor de asbestverwijdering en de overdracht van deze
documenten, door de Asbestverwijderaar of een andere (nog steeds ten laste van de Afvalbeheerder)
goedgekeurd door NMBS en die de verplichtingen van de Asbestverwijderaar onderschrijft; of
- deze overeenkomst beëindigen, zonder juridische tussenkomst of schadeloosstelling op haar
kosten, per kennisgeving gericht aan de Afvalbeheerder en de Asbestverwijderaar; in dit geval komt de
waarborg van deze overeenkomst toe aan NMBS als forfaitaire vergoeding, waarbij NMBS zich het
recht voorbehoudt om een hoger bedrag te eisen, mits ze bewijs kan leveren dat de eigenlijke
opgelopen schade hoger ligt.
3.2 De M4m-rijtuigen kunnen mogelijk chroom-6 bevatten in de verf op delen van de onderkant van
de rijtuigen en op het dak. De kandidaat-koper wordt als enige verantwoordelijke aangesteld voor het
respecteren van de wettelijke en reglementaire verplichtingen die voortvloeien uit de aanwezigheid
van chroom-6 op het materieel, vanaf het moment van de overdracht van risico’s.
3.3 Het Rollend Materieel kan andere stoffen bevatten waarvoor de behandeling valt onder de Codex
over het welzijn op het werk, met name Titel 2 van Boek VI (bescherming van de werknemers voor
activiteiten waarbij ze zijn blootgesteld of blootgesteld kunnen worden aan carcinogene, mutagene en
reprotoxische agentia).

4

Het is aan de Asbestverwijderaar en de koper om de verplichtingen van deze wetgeving na te leven in
hun hoedanigheid als werkgever, onder andere om een risicoanalyse uit te voeren voor elke activiteit
die het risico inhoudt dat werknemers worden blootgesteld aan carcinogene agentia.

Ophaling en transport van de rijtuigen
De ophaling en het transport van de rijtuigen vallen uitsluitend ten laste van de koper en gebeuren
onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid.
Alle kosten in verband met het transport, de ophaling en de opslag van het rollend materieel
(bijvoorbeeld: bezettingskosten van het spoor) zijn ten laste van de koper vanaf het moment van
levering door de NMBS.
De koper moet zijn transporteur op de hoogte brengen van de toestand van het materieel en over de
modaliteiten voor de ophaling, om latere discussie te vermijden.
Voor de planning van de ophaling moet er een akkoord gesloten worden tussen NMBS en de koper om
de procedure en de timing van de verrichtingen tussen de buitendienststelling en het vertrek van de
rijtuigen te bepalen. Dat akkoord maakt deel uit van de verkoopovereenkomst.
Tijdens de ophaling en het vervoer van de rijtuigen zijn de koper en de door hem aangewezen
vervoerder, indien nodig, te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de naleving van de geldende
wettelijke en reglementaire bepalingen, waaronder de door de NMBS en gecommuniceerd met de
koper, gerelateerd aan de veiligheid van mensen en eigendommen, inclusief de veiligheid en
bescherming van personeel en derden, en de bescherming van het milieu.
De veiligheids- en milieunormen die gelden in alle installaties van de werkplaats moeten strikt worden
nageleefd.
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Technische fiches
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Foto's

M4m-rijtuigen in bordeaux

Interieur van een gerenoveerd rijtuig 1e klas

Stuurrijtuig in bordeaux

Rijtuig 1e klas

Interieur van een gerenoveerd rijtuig 2e klas

Rijtuig 2e klas met bagageafdeling

Asbestinventaris
Onderstaande tabel geeft een indicatieve inventaris weer van de zones die verschillende vormen van asbest kunnen bevatten.

Het is de taak van de door de aankoper aangestelde gecertificeerde asbestverwijderaar om onder diens verantwoordelijkheid alle asbest te
verwijderen uit elk rijtuig, in naleving van de geldende reglementering, in het bijzonder wat de bescherming van de werknemers betreft.

Na afloop van de asbestverwijderingswerkzaamheden stuurt de Asbestverwijderaar de volgende documenten naar NMBS:
1. een asbestverwijderingsattest dat:
• in detail de plaatsen vermeldt waar er asbest gevonden en integraal verwijderd werd, waarbij voor elke eenheid van het Rollend Materieel
expliciet het type asbest vermeld wordt dat gevonden en verwijderd werd (met foto’s);
• voor elke eenheid van het Rollend Materieel attesteert dat al het asbest weggehaald is, op basis van de inventaris opgemaakt door de
Asbestverwijderaar; en,
2. een kopie van de verslagen van de uitgevoerde metingen, in voorkomend geval in toepassing van de bepalingen van titel 3 van Boek IV van de
Codex over het welzijn op het werk;
3. een overzicht van het asbestafval volgens het model in Bijlage 2;
4. een kopie van het ontvangstbewijs dat de Asbestverwijderaar ontvangen heeft van de erkende ophaler van gevaarlijk afval overeenkomstig de
wetgeving inzake gevaarlijk afval die van toepassing is in het betrokken land of de betrokken regio.
Het ontvangstbewijs bedoeld in 4) hierboven moet minstens de volgende informatie bevatten, naast alle andere informatie of ander bewijs dat
NMBS zou kunnen eisen krachtens de van toepassing zijnde wetgeving op het moment van de asbestverwijdering:
1) de datum van het transport, de overdracht of, indien nodig, de ophaalfrequentie;
2) de naam, het adres, het ondernemingsnummer van de Asbestverwijderaar en het adres waar het afval wordt opgehaald, indien dit verschilt;
3) de naam, het adres en het registratie- of erkenningsnummer van de ophaler van het gevaarlijk afval;
4) de naam, het adres en het registratienummer van de vervoerder(s), indien nodig;
5) de naam, het ondernemingsnummer en het adres van de exploitatiezetel van de onderneming waar het afval wordt overgedragen;
6) de beoogde verwerkingsmethode;
7) de hoeveelheid in ton, in kilogram, in µg of, indien nodig, het overzicht van de opgehaalde hoeveelheden;
8) de beschrijving van het afval;
9) de code op de afvallijst;
10) de samenstelling en de fysieke kenmerken van het afval;
11) het type en het aantal verpakkingen;
12) de bijzondere transportinstructies, indien nodig.
Dit ontvangstbewijs wordt ondertekend door de Asbestverwijderaar.

BIJLAGE 1: SAMENVATTING VAN DE ASBESTAFVALPRODUCTEN

Productiedatum Code en Type
benaming (2)
(1)

Aard (3) Afgevoerde Ophaaldatum Naam van Nr.
Afvoercircuit Verwerking:
hoeveelheid
de ophaler ontvangstbewijs (6)
methode en
en
de (5)
code (7)
transporteur
(4)

(1) Code en benaming van het afval
(2) Afvaltype:
- materiaal dat al dan niet broos asbest bevat
- met asbest besmet materiaal
- niet-besmet materiaal
(3) Aard van het afval: spuitasbest, hout, schroot, warmte-isolerend materiaal, panelen, plastic enz.
(4) Naam van de erkende ophaler en transporteur: de naam en adres preciseren.
(5) Ontvangstbewijs van overname afval van de erkende ophaler: CMR-nummer (vrachtbrief), ophaalbon …
(6) Preciseer de uiteindelijke bestemming en de eventuele tussentijdse bestemming(en) (inzamelcentrum, voorbehandelingscentrum …): vermeld deze
adressen
(7) Code van de verwerking.

BIJLAGE 2 : INSCHRIJVINGSFORMULIER

NR. 2020.002-C

M4m-rijtuigen

Ik, ondergetekende (naam, voornaam en
hoedanigheid)
Handelend
in eigen naam (1)
Adres van de woonplaats (straat, nummer,
postcode, stad, land)
Tel.nr. (+ landcode):
E-mail:
voor de firma (1)
Naam bedrijf
Adres van de maatschappelijke zetel (straat,
nummer, postcode, stad, land)
Ondernemingsnummer:
Tel.nr. (+ landcode):
E-mail:
verklaar:

➢

verbind me er hierbij toe:

➢
➢
➢

vrijwaar NMBS, tot volledige
ontlasting van deze laatste:

➢

➢

➢
➢

verklaar:

het voorbeeld-M4m-rijtuig dat representatief is voor onderstaand lot
onderzocht te hebben
de clausules en voorwaarden van deze Oproep tot Mededinging en de
Algemene Verkoopvoorwaarden van NMBS na te leven
aan NMBS de som te storten die overeenstemt met de totale prijs voor het
geheel van alle toegewezen rijtuigen
de geldende wetgeving na te leven inzake arbeidsbescherming en milieu, en
inzake veiligheid van de ophaling en het transport
tegen elk eventueel verhaal tegen haar, met name met betrekking tot het
gebruik, de opslag, het storten, de verwerking, de transformatie, de
overdracht of de eliminatie van de materialen afkomstig van de verkoop
tegen elk eventueel verhaal, voor alle schadelijke gevolgen die voortvloeien
uit ongevallen of andere oorzaken, en die geleden zouden worden door:
- ‘de aankoper’, rechtspersoon of natuurlijke persoon, hemzelf of zijn
aangestelden, en zijn of hun materieel;
- derden, met inbegrip van de aangestelden en mandatarissen van NMBS en
hun materieel;
- NMBS zowel wat de goederen betreft die haar toebehoren als die waarvan
ze het genot heeft.
in alle stappen van de verkoop en voor alle activiteiten die eruit voortvloeien.
het materieel op te halen volgens een met NMBS gesloten precies akkoord
de volgende erkende firma aan te stellen voor de asbestverwijdering:
………………………

Datum en handtekening
voorafgegaan door “gelezen en
goedgekeurd”

Omschrijving rijtuig

Offerte per eenheid in EURO excl. BTW
In cijfers

Voluit (letters)

