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 FAZE 5 van RESTAURATIE ABDIJ DRONGEN
DWARSVLEUGEL & DEEL C-VLEUGEL 

OPENBARE PROCEDURE

Opdrachtgever VZW OUDE ABDIJ VAN DRONGEN 
DRONGEPLEIN 26
9031 DRONGEN 

OFFERTEFORMULIER
Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Het 
totaalbedrag (excl. en incl. BTW) dient zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven.
Ofwel  (doorhalen wat niet van toepassing is):

Natuurlijke persoon

Ondergetekende (naam en voornaam)

Hoedanigheid of beroep

Nationaliteit: 

Woonplaats (volledig adres):

Telefoon:

E-mail: 
(voor officiële kennisgevingen van de 
aanbestedende overheid in het kader van de
plaatsingsprocedure én tijdens de uitvoering 
van de opdracht)
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Ofwel  (doorhalen wat niet van toepassing is):

Vennootschap

De vennootschap (benaming, rechtsvorm):

Nationaliteit

Met zetel te (volledig adres)

Telefoon

Fax

E-mail
(voor officiële kennisgevingen van de 
aanbestedende overheid in het kader van de 
plaatsingsprocedure én tijdens de uitvoering van 
de opdracht)

Waarvoor mijnheer/mevrouw (naam en functie)
Als gemachtigde optreedt en hieronder 
ondertekend
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Ofwel  (doorhalen wat niet van toepassing is):

Combinatie zonder rechtspersoonlijkheid

De ondergetekenden die zich hebben verenigd in een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid voor deze 
aanneming (naam, voornaam hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel):

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Volgende vennootschappen/natuurlijke personen maken deel uit van bovengenoemde combinatie zonder 
rechtspersoonlijkheid:

Naam Adres Ondernemingsnummer Waarvoor als 
gemachtigde optreedt 
en ondertekent*

…………………………
…………….

…………………………
………

……………..
…………………….

…………………………
……

…………………………
…………….

…………………………
………

……………..
…………………….

…………………………
……

…………………………
…………….

…………………………
………

……………..
…………………….

…………………………
……

…………………………
…………….

…………………………
………

……………..
…………………….

…………………………
……

* elke vennootschap/natuurlijk persoon die deel uitmaakt van de combinatie zonder rechtspersoonlijkheid 
moet de offerte rechtsgeldig ondertekenen

VERBINDT OF VERBINDEN ZICH HOOFDELIJK OP ZIJN OF OP HUN ROERENDE EN ONROERENDE 
GOEDEREN TOT UITVOERING VAN DE OPDRACHT OVEREENKOMSTIG DE BEPALINGEN EN 
VOORWAARDEN VAN HET BESTEK:

Tegen de som van:

(in cijfers : exclusief btw) : …………………………………………………………………..euro

(in letters : exclusief btw) :
………………………………………………………………………...
………………………………………..………………………………
…………………………………………………………….……..euro

…………………...% btw : …………………………………………………………………...euro

(in cijfers : inclusief btw) :
…………………………………………………………………...euro

(in letters: inclusief btw)
………………………………………………………………………...
………………………………………..………………………………
…………………………………………………………….……..euro

Nota: In geval van verschillende btw-tarieven mogen deze worden samengeteld.

Opgelet! Zelfs indien de regelgeving betreffende btw medecontractant van toepassing is, dient de 
prijs inclusief btw te worden vermeld!
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berekend op grond van de hoeveelheden van de bij dit offerteformulier gevoegde samenvattende opmeting, 
die werd onderzocht en aangevuld met de eenheidsprijzen, globale prijzen, gedeeltelijke sommen en btw, ter
verantwoording van het bedrag van mijn offerte. 

De beschrijving van de posten wordt enkel summier weergegeven.

De opgegeven prijzen omvatten alle werkzaamheden vermeld in de beschrijving van de overeenstemmende 
werken, zoals beschreven in onderhavig bestek, behoudens deze onderdelen van de beschrijving waarvoor 
een afzonderlijke post voorzien is.

Bij tegenspraak tussen de gegevens van de opmetingsstaat, horende bij het bestek, en de samenvattende 
opmeting, horende bij de offerte, dan gelden de gegevens van de opmetingsstaat, horende bij het bestek.

De posten met vermelding P.L. zijn uit te voeren tegen prijslijst.

De posten met vermelding G.P. zijn uit te voeren tegen globale prijs.

Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de 
essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen 
beïnvloeden, moeten steeds door de inschrijver of zijn gevolmachtigde ondertekend zijn.

SAMENVATTENDE MEETSTAAT VANAF VOLGENDE BLADZIJDE.



OLO2RUAF-OFF (03.08.2021) pagina 5

A.             ALGEMENE INLICHTINGEN

- Inschrijving bij de RSZ : nr(s) ………………………………………………………
- btw (alleen in België) : nr(s) ……………………………………………………..
- Inschrijving op de lijst der erkende aannemers : nr(s) ………………….
- Categorie(ën), ondercategorie(ën) en klasse(n) : ……………………………….
- Ingeval van voorlopige erkenning: datum van toekenning: ……………………..

B.             INLICHTINGEN BETREFFENDE DE ERKENNING
(Valse verklaringen betreffende de erkenning kunnen de toepassing van (een) in artikel 19 van de Wet van 
20 maart 1991 - Wet houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken - bepaalde sanctie(s) 
voor gevolg hebben).
- Categorie en ondercategorie:
Ofwel  (doorhalen wat niet van toepassing is):
1) Deze erkenning(en) stemt (stemmen) overeen met de in het bestek bepaalde voorwaarden 

betreffende de categorie of ondercategorie.
Ofwel  (doorhalen wat niet van toepassing is):
2) Deze erkenning(en) stemt (stemmen) niet overeen met de in het bestek bepaalde voorwaarden 

betreffende de categorie of ondercategorie.
Deze offerte geldt tevens als de voorgeschreven aanvraag van een afwijking. 

Een volledig dossier is bij de Erkenningscommissie ingediend om de vereiste erkenning te 
verkrijgen, en een afschrift van het ingevolge artikel 6 § 2 van het KB van 26 september 1991 
afgegeven getuigschrift, is hierbij gevoegd.

Ofwel  (doorhalen wat niet van toepassing is):
3) Als bijlage zijn de documenten gevoegd die vereist zijn overeenkomstig het MB van 27 september 

1991 tot het bekomen van de vereiste erkenning.

- Klasse  - Bedrag van de offerte
Ofwel  (doorhalen wat niet van toepassing is):
1) Het bedrag van de offerte overschrijdt het maximum van de verkregen erkenningsklasse niet. 
Ofwel  (doorhalen wat niet van toepassing is):
2) Het bedrag van de offerte overschrijdt het maximum van de verkregen erkenningsklasse. 

Deze offerte geldt tevens als de voorgeschreven aanvraag van een afwijking. 
Een volledig dossier is bij de Erkenningscommissie ingediend om de vereiste erkenning te 
verkrijgen, en een afschrift van het ingevolge artikel 6 § 2 van het KB van 26 september 1991 
afgegeven getuigschrift, is hierbij gevoegd.

Ofwel  (doorhalen wat niet van toepassing is):
3) Als bijlage zijn de documenten gevoegd die vereist zijn overeenkomstig het MB van 27 september 

1991 tot het bekomen van de vereiste erkenning.

- Maximum bedrag van de gelijktijdig uitgevoerde werken
Ofwel  (doorhalen wat niet van toepassing is):
1) Het totaal bedrag van de werken, zowel openbare als private, die in geval van gunning van de 

opdracht gelijktijdig zullen moeten worden uitgevoerd, rekening houdend met de stand van de aan 
gang zijnde aannemingen, zal het overeenkomstige maximum van de verkregen erkenningsklasse 
niet overschrijden.

Ofwel  (doorhalen wat niet van toepassing is):
2) Het totaal bedrag van de werken, zowel openbare als private, die in geval van gunning van de 

werken zullen moeten worden uitgevoerd, rekening houdend met de stand van de aan gang zijnde 
aannemingen, zal het maximum van de verkregen erkenningsklasse overschrijden. 
Deze offerte geldt tevens als de voorgeschreven aanvraag van een afwijking.
Alle nodige gegevens voor het eventueel onderzoek van deze aanvraag door de Commissie voor 
Erkenning, zullen op eenvoudig verzoek onverwijld worden verstrekt.

C.             SOCIALE ZEKERHEID (inschrijvers die personeel tewerkstellen dat niet onderworpen is aan 
de Belgische sociale zekerheid)
Bij deze offerte voeg ik of voegen wij de in artikel 62§2 KB Plaatsing bedoelde attesten.
Bovendien mag de administratie alle nodige inlichtingen van financiële en morele aard omtrent de 
ondergetekende(n) (of omtrent de hier inschrijvende vennootschap) inwinnen bij andere instellingen.
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D.               FISCALE VERPLICHTINGEN   (inschrijvers die niet gevestigd zijn in België)
Bij deze offerte voeg ik of voegen wij de in artikel 63, §3 KB Plaatsing bedoelde attesten.

E.             ONDERAANNEMERS
Er zal geen beroep gedaan worden op onderaannemers; alle werken zullen worden uitgevoerd in 
eigen beheer.

Ofwel  (doorhalen wat niet van toepassing is): 
Voor de uitvoering van deze opdracht zal beroep gedaan worden op volgende onderaannemers:

Naam Nationaliteit Adres Ondernemingsnummer

Het bedrag van de opdracht die zal worden opgedragen aan de onderaannemers:
……………………………….% van het totaal van de opdracht
Ofwel 
………………………………. Euro

F.             PERSONEEL 
Mijn personeel heeft de volgende nationaliteit :  …………………………………………………………

G.            PRODUCTEN EN MATERIALEN
Ofwel  (doorhalen wat niet van toepassing is): 
Voor de uitvoering van deze opdracht zullen geen producten worden gebruikt die niet afkomstig zijn 
uit de lidstaten van de Europese Gemeenschap. (Geen rekening houden met de door het bestek 
opgelegde producten van vreemde oorsprong.)

Ofwel  (doorhalen wat niet van toepassing is): 
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 81, 5° KB Plaatsing, wordt hierbij een afzonderlijke nota 
gevoegd, gedateerd en ondertekend, houdende vermelding van de herkomst van de te leveren 
producten en/of van de te verwerken materialen die afkomstig zijn van buiten de Europese Unie.
Zij vermeldt per land van oorsprong de waarde, exclusief douanerechten, dat die producten en/of 
materialen in de offerte vertegenwoordigen.
Als de producten of materialen op het grondgebied van de Europese Unie worden afgewerkt of 
verwerkt, vermeldt zij enkel de waarde van de grondstoffen.1

1

    De inschrijver die deze aangifte niet heeft gedaan wordt geacht voor de uitvoering van de ganse 
aanneming geen producten of materialen te gebruiken die niet afkomstig zijn uit de Europese Unie.
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H.             BETALINGEN
De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgend bankrekeningnummer:
IBAN:……………………………………… 
BIC nummer (indien IBAN nummer niet begint met BE): …………………………………………………..
ten name van: …………………………………………………………

I.              SLUITINGSPERIODES
De sluitingsperiode(s) van mijn onderneming: ………………………………………………………………

J.             DOCUMENTEN, MODELLEN EN MONSTERS
Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd :

-  de bescheiden, gedateerd en ondertekend, die luidens het bestek van onderhavige aanneming 
moeten worden voorgelegd;

- de door het bestek vereiste modellen en monsters.

BIJ TE VOEGEN BESCHEIDEN
In toepassing van het bestek heb ik/hebben wij volgende documenten bij mijn offerte gevoegd: 

 wat betreft de selectie:

-  een uittreksel  uit  het  strafregister  dat  maximaal 6 maanden oud is  op het  uiterste tijdstip van
ontvangst van de offertes

-  de  inschrijver  die  personeel  tewerkstelt  dat  niet  onderworpen  is  aan  de  Belgische  sociale
zekerheid: een recent attest van de bevoegde overheid waarin wordt bevestigd dat de inschrijver
heeft  voldaan  aan  de  voorschriften  inzake  betaling  van  de  bijdragen  voor  sociale  zekerheid
overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land van vestiging;

- de inschrijver die niet in België gevestigd is: een recent attest van de bevoegde overheid waarin
wordt bevestigd dat de inschrijver heeft voldaan aan zijn fiscale verplichtingen overeenkomstig de
wettelijke bepalingen van het land van vestiging; 

- indien de inschrijver niet beschikt over de vereiste erkenning volgens de Belgische 
Erkenningsreglementering, een bewijs van certificering of inschrijving op een officiële lijst van 
erkende aannemers in een andere lidstaat van de Europese Unie of een bewijs dat de inschrijver 
voldoet aan de voorwaarden gesteld door of krachtens de Erkenningswet van 20 maart 1991;

- in voorkomend geval, een schriftelijke verklaring vanwege de entiteiten, op wiens capaciteiten de 
inschrijver zich beroept om aan te tonen dat hij beantwoordt aan de selectiecriteria waarin zij zich 
ertoe verbinden om de inschrijver voor de uitvoering van de opdracht de noodzakelijke middelen ter 
beschikking te stellen;

 wat de regelmatigheid betreft:

- indien de offerte door een gemachtigde werd ondertekend, de identiteit van de volmachtgever(s) en
het bewijs van ondertekeningsbevoegdheid of volmacht;

- in voorkomend geval, een nota ter verantwoording van de in toepassing van art. 79, §2 KB 
Plaatsing doorgevoerde verbeteringen aan de hoeveelheden/leemten; 

- in voorkomend geval, onverminderd punt Beroep op de draagkracht van andere entiteiten, een 
opgave van het gedeelte van de opdracht dat de inschrijver voornemens is in onderaanneming te 
geven en de identiteit van de onderaannemer(s);
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 Extra bij te voegen bij inschrijving:

– VERKLARING OVEREENKOMSTIG ART. 30 EN 31 VAN HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE 
REGERING VAN 14 DECEMBER 2001 EN ZIJN WIJZIGINGEN HOUDENDE VASTSTELLING VAN 
HET PREMIESTELSEL VOOR RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN AAN BESCHERMDE 
MONUMENTEN. 

- Documenten als gevraagd in V&G-plan : niet van toepassing bij indienen offerte. 
Nota bij  het V&G-plan: de door de kandidaat bouwdirecties uitvoering aan te leveren informatie bij 
indienen van hun offerte: in overleg met opdrachtgever is beslist dat deze documenten niet verplicht 
zijn aan te leveren bij het indienen van de offerte, Wel zullen deze documenten worden opgevraagd bij 
eventuele toewijzing, (V&G)

 wat de gunning van de opdracht betreft:

₋ Digitale versie van de meetstaat

Naam/namen ondertekenaar(s) indieningsrapport e-tendering 

………………………………………………………

............................................................................

Gedaan te: …………………………………….

De (datum): …………………………………..

GEKWALIFICEERDE ELEKTRONISCHE HANDTEKENING
De volledige offerte, met name het offerteformulier, de samenvattende meetstaat, alle verplicht in 
te vullen bijlagen en alle andere al dan niet verplichte documenten die de inschrijver zelf heeft 
opgesteld, worden in één keer en globaal elektronisch ondertekend door de daartoe bevoegde 
persoon of personen. 
Alle voormelde documenten worden op een globale manier ondertekend op het ogenblik 
van indiening van de offerte via e-tendering en wel op het bijhorende indieningsrapport.
Het moet gaan om een geldige gekwalificeerde elektronische handtekening  via e-tendering.
Een gescande handtekening is niet rechtsgeldig.
De elektronische handtekening moet uitgaan van de persoon of personen die bevoegd of 
gemachtigd is of zijn om de inschrijver te verbinden. Indien het indieningsrapport wordt 
ondertekend door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever(s).
Bewijs van ondertekeningsbevoegdheid. De inschrijver voegt bij de offerte de elektronische 
authentieke of onderhandse akte waaruit de bevoegdheid van de gemachtigde blijkt of een scan 
van het afschrift van zijn volmacht. In voorkomend geval verwijst de inschrijver naar het nummer 
van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin de akte bij uittreksel is bekendgemaakt (met 
vermelding van pagina en/of passage).
Indien de offerte wordt ingediend door een combinatie van ondernemers zonder 
rechtspersoonlijkheid, gelden voormelde verplichtingen inzake elektronische ondertekening van 
het indieningsrapport in e-tendering én bewijs van volmacht voor elk van de deelnemers aan de 
combinatie. 


