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Samenvatting
De NMBS is van plan om de komende 5 jaar in totaal ongeveer 60 rijtuigen van het type I10 (hierna:
"rijtuigen" of "materiaal") geleidelijk buiten dienst te stellen.
De I10-rijtuigen zijn NMBS-treinwagons met een internationale roeping. Deze wagens van het type
UIC-Z, die in 1987 in dienst werden genomen, nemen de technische elementen van de wagens I6
(ook wel Eurofima of Europese standaardwagen genoemd) over.
Bouwjaar

1987

Aantal

60

Maximumsnelheid (km/h)

160

Gewicht (ton)

41-43

Zitplaatsen

86

Internationale ritten

Oui

Gemoderniseerd

2008

Ze hebben een kamerindeling in het midden van het gangpad en zijn niet voorzien van
airconditioning. Hun originele kleurstelling was de Europese C1 oranje kleurstelling met een witte
streep onder de ramen. Na de modernisering in het begin van de jaren 2000 kozen ze voor de witte
NMBS-kleurstelling met blauwe streep en rode deuren. Sommige eenheden namen ook de Memlinglivrei aan om deze EuroCity-trein te garanderen.
Aangezien de rijtuigen I10 momenteel nog steeds in dienst zijn, en dit zeer duurzaam materieel
betreft, zijn deze rijtuigen te koop voor hergebruik.
Hieronder vindt u een tabel met een theoretische en indicatieve planning van de
buitendienststelling van de rijtuigen I10. NMBS behoudt zich het recht voor om de procedure voor
de oproep tot kandidaatstelling te beëindigen, de planning te wijzigen en het materieel uit de
verkoop terug te trekken.

1. Specificaties omtrent de verkoop van de rijtuigen worden in dit document verklaard. In geval er een
behoefte is aan extra informatie of verduidelijking, gelieve de volgende personen te contacteren:
Ylber Zutaj, +32 490 13 82 11 , ylber.zutaj@belgiantrain.be
Nathalie Tesch, +32 490 13 82 19 , nathalie.tesch@belgiantrain.be
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2. 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.

3. NMBS behoudt zich het recht voor om de procedure voor de oproep tot mededinging te beëindigen
en het materieel uit de verkoop terug te trekken tot aan de eventuele sluiting van de
verkoopcontracten.
NMBS behoudt zich het recht voor om op eender welk ogenblik haar beleid en de planning van de
buitendienststelling van de I10-rijtuigen te wijzigen.
4. Deze oproep tot mededinging wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alleen de
rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

Kandidatuur
2.1. De bieders moeten een kandidatuurdossier indienen volgens het model in bijlage, in het
Nederlands, het Frans of het Engels. Een dossier dat ingediend wordt in een andere taal, zal geweigerd
worden.
Het dossier is vertrouwelijk en NMBS verbindt zich ertoe de informatie uit het dossier niet openbaar te
maken.
2.2.

Het kandidatuurdossier moet verplicht de volgende gegevens bevatten:
1. Officiële referenties van het bedrijf (naam, bedrijfstype, adres van het hoofdkantoor en
ondernemingsnummer)
2. Contactpersonen, hun functies en contact gegevens ( adres, telefoon, @) van de bieder
3. Voorbeelden van projecten in de spoorwegsector en uitleg van de ervaring in dit domein.
4. Het aantal rijtuigen per type waarvoor de kandidatuur wordt ingediend

2.3. De bieder zal een prijs opgeven in euro, per type rijtuig.
Om het de bieder mogelijk te maken zijn richtprijs en de modaliteiten voor het ophalen en het
transport van de rijtuigen te bepalen, stelt NMBS een trein van rijtuigen ter beschikking van de
bieders. De rijtuigen kunnen op vraag bezichtigd worden.
2.3. Alle kandidatuurdossiers moeten uitsluitend volgens het bijgevoegde formulier per e-mail worden
bezorgd aan NMBS, via quote.materials@nmbs.be. De dossiers die via andere communicatiekanalen
dan bovenstaand e-mailadres worden bezorgd, zullen onontvankelijk worden verklaard en
verworpen. De NMBS behoudt het recht om de periode van inschrijving open te laten zolang het nodig
is.
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2.5. Na analyse van de kandidatuurdossiers zal NMBS op basis van de onderstaande
uitsluitingsgronden en criteria overgaan tot de selectie van de bieders, binnen een termijn van een
maand na de ontvangst van het dossier.
Het resultaat wordt per e-mail gecommuniceerd aan de weerhouden bieders (op de adressen die zijn
opgegeven in de kandidatuurdossiers).

Uitsluitinggronden
3.1. Verplichte uitsluitingsgronden
NMBS zal, in eender welk stadium van de procedure, een bieder uitsluiten van onderhavige
procedure, als NMBS verneemt dat die veroordeeld is geweest voor een van de volgende inbreuken:
1.
2.
3.
4.

deelname aan een criminele organisatie;
corruptie;
fraude;
terroristische misdrijven of strafbare feiten die verband houden met terroristische
activiteiten of aanzetten tot dergelijk misdrijf, betrokkenheid bij of poging tot dergelijk
misdrijf;
5. witwassen van geld of financiering van terrorisme;
6. kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel;
7. tewerkstelling van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen.
De uitsluitingen die hierboven vermeld worden zijn van toepassing voor een periode van 5 jaar te
rekenen vanaf de datum van het vonnis of, voor het geval onder punt 7, te rekenen vanaf het einde
van de inbreuk.

3.2. Uitsluitingsgronden met betrekking tot fiscale of sociale schulden
Als NMBS verneemt dat een bieder niet voldoet aan zijn verplichtingen op het vlak van de betaling
van belastingen en socialezekerheidsbijdragen, dan heeft NMBS het recht die kandidaat uit te
sluiten, ongeacht het stadium van de procedure.
Als NMBS verneemt dat een bieder niet voldoet aan zijn verplichtingen op het vlak van de betaling
van belastingen en socialezekerheidsbijdragen, dan NMBS geeft een termijn van 5 werkdagen om
het bewijs van zijn regularisatie te leveren. Deze aanpassing kan slechts eenmaal worden
uitgevoerd.

3.3. Facultatieve uitsluitingsgronden
Tenzij in het geval waarbij de bieder aantoont toereikende maatregelen te hebben genomen om zijn
betrouwbaarheid aan te tonen, kan NMBS een bieder in eender welk stadium van de procedure
uitsluiten, in de volgende gevallen:
1. als NMBS kan aantonen dat de kandidaat niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen in de
domeinen van het milieurecht, sociaal recht en het arbeidsrecht;
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2. als de kandidaat in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden
heeft gestaakt of een gerechtelijk akkoord heeft bekomen, of dat hij aangifte heeft gedaan
van zijn faillissement, het voorwerp heeft uitgemaakt van een procedure van vereffening of
van gerechtelijk akkoord;
3. als NMBS met eender welk daartoe geschikt middel kan aantonen dat de kandidaat een
ernstige beroepsfout heeft gemaakt die zijn integriteit aantast;
4. als NMBS over voldoende plausibele elementen beschikt om te besluiten dat de kandidaat
handelingen heeft gesteld, overeenkomsten heeft afgesloten of afspraken heeft gemaakt met
de bedoeling de concurrentie te vervalsen.
5. wanneer significante of aanhoudende tekortkomingen van de potentiële koper zijn
geconstateerd tijdens de uitvoering van een essentiële verplichting die hem krachtens een
eerder contract was opgelegd, toen deze tekortkomingen aanleiding gaven tot de
beëindiging van het contract, schadevergoeding of andere vergelijkbare boete;
6. wanneer de potentiële koper zich schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen door de
vereiste informatie te verstrekken voor de verificatie van de afwezigheid van redenen voor
uitsluiting of het voldoen aan de selectievoorwaarden, deze informatie heeft verborgen of
niet in staat is de vereiste bewijsstukken overleggen;
7. wanneer de potentiële koper zich ertoe heeft verbonden het besluitvormingsproces van de
NMBS op ongepaste wijze te beïnvloeden of om vertrouwelijke informatie te verkrijgen die
hem tijdens deze procedure een oneerlijk voordeel kan opleveren, of nalatig misleidende
informatie heeft verstrekt die een beslissende invloed hebben op uitsluiting, selectie of
toekenningsbeslissingen.

Selectie- en gunningscriteria
4.1. Selectiecriteria
Onverminderd de toepassing van de uitsluitingsgronden vermeld in artikel 3 hierboven, neemt de
NMBS de aanvraagdossiers in aanmerking waarvan de documenten vermeld in artikel 2 hierboven
aantonen dat de kandidaat volledig voldoet aan de volgende criteria:
❖ Financiële capaciteit van de kandidaat:
o Op basis van de financiële gegevens verstrekt in het dossier, alsook op basis van elk
relevant gegeven dat NMBS via externe bron kan verkrijgen.
o Een Credit Safe rating van minstens 5/10 is vereist. Zo niet, moet de firma
bijkomende garanties voorleggen om ontvankelijk te zijn.

Bijgeleverde documentatie
Naast de gegevens in deze oproep tot mededinging, alle andere technische documentatie die de
bieder zou wensen, moet het voorwerp uitmaken van een specifiek bijkomend akkoord tussen de
partijen.
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Bezoek
De trein van I10-rijtuigen die dienen als voorbeeld kan bezichtigd worden door de bieder in de
werkplaats van Vorst.
De contactpersonen om het bezoek te organiseren zijn:
-

Ylber Zutaj, +32 490 13 82 11 , ylber.zutaj@belgiantrain.be
Nathalie Tesch, +32 490 13 82 19 , nathalie.tesch@belgiantrain.be

Om toegang te krijgen tot de werkplaats dient eerst een vertrouwelijkheidsovereenkomst
ondertekend te worden door de bieder.

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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BIJLAGE 1: INSCHRIJVINGSFORMULIER - PAGINA 1

NR. 2021.RM002

Oproep tot mededinging I10-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:
Bankrekeningnr.:
voor de firma (1)
Naam bedrijf
Adres van de maatschappelijke zetel (straat,
nummer, postcode, stad, land)
Ondernemingsnummer:
Tel.nr. (+ landcode):
E-mail:
Bankrekeningnr.:

(1) Schrappen wat niet past.
verklaar:

➢

verbind me er hierbij toe:

➢
➢
➢

vrijwaar NMBS, tot volledige
ontlasting van deze laatste:

➢

➢

verklaar:
Datum en handtekening
voorafgegaan door “gelezen en
goedgekeurd”

➢

het voorbeeld-I10-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
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BIJLAGE 1: INSCHRIJVINGSFORMULIER - PAGINA 2
2021.RM002
Het kandidatuurdossier moet verplicht de volgende gegevens bevatten:
1. Officiële referenties van het bedrijf

2. Contactpersonen en gegevens

3. Voorbeelden van uitgevoerde projecten en uiteenzetting van de ervaring in het spoorwegdomein.

4. Het aantal rijtuigen per type waarvoor de kandidatuur wordt ingediend met, facultatief, een richtprijs
in euro (offerte per rijtuig voor elk type)

Datum en handtekening
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BIJLAGE 1: INSCHRIJVINGSFORMULIER - PAGINA 3 - I10-rijtuigen – 2021.RM002

Type rijtuig
1ste klasse (cat.A)
2de klasse (cat.B)

Aantal beschikbaar
(theoretisch
aantal, onderhevig
aan verandering)

Referenties

15

11701 - 11715

45

12701 - 12745

Aankoop
hoeveelheid

Offerte per eenheid in EURO excl. Btw
In cijfers

Voluit geschreven

Totaal offerte in EURO excl. BTW
In cijfers

Voluit geschreven

Datum en handtekening
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