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Volgens deze bepaling beschikt de aanbestedende overheid over de
mogelijkheid om de opdracht jaarlijks te beëindigen, zonder enige
motivering. De overheidsopdrachten worden normaal afgesloten voor een
vaste periode van 4 of 5 jaar, met sanctiemogelijkheden zoals voorzien in het
Deze bepaling is volstrekt wettelijk en werd ingevoerd op advies van
KB van 14/01/2013 (straffen, boetes, ambtshalve maatregelen). Deze
de Inspectie van Financiën.
bepaling in uw bestek is dus een ongebruikelijke bepaling in het kader van
een overheidsopdracht: kan u ons hiervoor een verklaring geven? Volgens
ons dient deze paragraaf verwijderd te worden of aangepast te worden
(wederkerig maken of enkel vroegtijdige opzeg om welbepaalde redenen).
De verwijzingen zijn correct.
Er wordt in dit artikel meermaals verwezen naar een artikel 38 uit het KB van
Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
14/01/2013, maar dit is een foutieve verwijzing-> het artikel 38 van dit KB
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten is verschillende
handelt enkel over de mogelijke overdracht van een opdracht. Alle
keren gewijzigd. U kunt deze wijzigingen en de
huidige
verwijzingen in uw bestek zijn bijgevolg foutief en wellicht gebaseerd op een
gecoördineerde versie raadplegen via de link:
KB dat niet meer van toepassing is. Wij verzoeken u om een aanpassing van
https://www.publicprocurement.be/nl/documenten/koninklijkuw bestek te doen voor wat dit artikel betreft.
besluit-van-14-januari-2013.
De hier vermelde prijsherzieningsformule is niet marktconform voor onze
sector als transport- en verwerkingsbedrijf van diverse afvalstromen is de
enkele toepassing van de consumptieprijsindex op onze tarieven niet
realistisch: voor de transportkosten is de ITLB index de standaard, terwijl De prijsherzieningsformule wordt niet aangepast.
onze sector voor verwerkingskosten sterk afhankelijk is van de nationale Zoals blijkt uit punt D.2.4. kan een herziening van de prijzen ook
(tekort aan verbrandingscapaciteit voor restafval) en internationale
worden gevraagd wanneer die voortvloeit uit een wijziging van de
marktomstandigheden (papier/karton, plastics). Ons verzoek is dan ook of u heffingen in België die een weerslag hebben op het bedrag van de
bereid bent om deze herzieningsformule te herbekijken, door bijvoorbeeld opdracht.
de ITLB index mee in rekening te brengen, door de indexatie mogelijk te
maken op 100% van onze tarieven en/of door die voorwaarde van 3%
minimale wijziging te schrappen.
Zoals eerder al gemeld is de verwijzing hier naar artikel 38 ongeldig en wij De verwijzingen zijn correct.
kunnen ons niet akkoord verklaren met de laatste paragraaf waar er sprake Het KB van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
is van 15% . Deze bepaling is in strijd met artikel 56 van het KB van uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten is verschillende
14/01/2013, waar er sprake is van 2,5%. Wij verzoeken u bijgevolg om te keren gewijzigd. U kunt deze wijzigingen en de
huidige
bevestigen dat u de bepaling van artikel 56 van dit KB zal respecteren.
gecoördineerde versie raadplegen via de link:

1

https://www.publicprocurement.be/nl/documenten/koninklijkbesluit-van-14-januari-2013.
Indien er moet worden geïnvesteerd in een pers of shredder, moeten wij
garanties krijgen over de terugbetaling van de investeringskost als de FOD
bijvoorbeeld beslist om na jaar 2 of 3 op te zeggen. Bovendien is er geen
mogelijkheid om hiervoor een tarief te geven in de inventarissen. Kunt u
hiervoor een aparte post voorzien in de inventarissen ?
Alle medewerkers moeten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen.
Dat is volgens ons overdreven, in principe zou het moeten volstaan dat er in
het arbeidscontract een clausule staat over vertrouwelijke behandeling van
informatie in kader van de uitvoering van de arbeidsprestaties. Kunt u dit
aanpassen ?
In de inventarissen wordt er voor alle stromen 1 tarief per kg gevraagd (incl.
de huur). Het is voor ons quasi onmogelijk om 1 tarief/kg per afvalstroom te
geven en wel om volgende reden :
de huurprijs van een bijv. een 240 L container is verschillend van de huurprijs
van een 1100L container.
Ongeacht het gewicht in een container hebben we altijd een vaste
ophaalkost. Hiervoor vragen we om in de inventaris 2 kolommen te voorzien
: huur, ledigingskost en dit per volume container (zie voorbeeld in bijlage).
In principe geven wij voor de ophaling van vertrouwelijk papier een
opbrengst gebaseerd op een index. Kunt u in de inventarissen hiervoor een
mogelijkheid voorzien ?
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Offerteformulier +prijsinventaris per perceel: Kunnen wij deze in te vullen Deze zullen in word-formaat opgeladen worden op het
formulieren in digitaal, bewerkbaar formaat ontvangen?
publicprocurement-platform.
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Voor de afvalfracties waarvoor geen containergrootte werd
bepaald, dient dit na de gunning van de opdracht in overleg met de
Indien de grootte van de afvalcontainers niet is bepaald in de bij het bestek opdrachtnemer te gebeuren. Meer in het algemeen is ook in het
gevoegde inventarissen, dient dit dan na de gunning te worden afgesproken bestek bepaald: “Wijzigingen in frequentie van afvalophaling,
met de opdrachtnemer?
aantal containers, grootte van container en ophaalplaats moeten
steeds schriftelijk worden bevestigd om de opvolging van de
gemaakte afspraken mogelijk te maken”
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Dit is niet voorzien.

Gezien het belang dat de aanbestedende overheid hecht aan de
vertrouwelijkheid van de te vernietigen documenten, wordt dit niet
aangepast.

De inventarissen worden niet aangepast.

Er wordt een enkel eenheidsprijs gevraagd rekening houdend met
mogelijke opbrengst. De inventarissen worden niet aangepast.

