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Toepasselijke reglementering 
 
1. Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 
2. Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, 
en latere wijzigingen. 
3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en 
latere wijzigingen. 
5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het 
welzijn op het werk. 
6. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen. 
 
Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen 
Geen 
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I. Administratieve bepalingen 
 
Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de 
opdrachtnemer is aangesteld. 
De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 17 juni 2016 en het 
koninklijk besluit van 18 april 2017 en latere wijzigingen. 

I.1 Beschrijving van de opdracht 
 
Voorwerp van deze leveringen: Poetsproducten, materialen en hygiënisch papier 2018-2022. 
 
Leveringsplaats: 
 
Voor de gemeente Berlaar:  Magazijn, Hellegatstraat 1, 2590 Berlaar 
     Bibliotheek, Dorpsstraat 84, 2590 Berlaar 
     GBS Heikant, Aarschotsebaan 60, 2590 Berlaar 
     GBS Centrum, Pastorijstraat 60, 2590 Berlaar 
     BKO Centrum, Pastorijstraat 60, 2590 Berlaar 
     BKO Heikant, Aarschotsebaan 52, 2590 Berlaar 
     Sporthal Stapveld, Pastorijstraat 62, 2500 Berlaar 
     Sportschuur, Heistebaan 83, 2590 Berlaar 
     Aula Hemelshoek, Hemelshoek, 2590 Berlaar 
     Gemeentehuis, Markt 1, 2590 Berlaar 
Voor het OCMW Berlaar:  Zomerstraat 22, 2590 Berlaar 
Voor de gemeente, OCMW Nijlen Kerkstraat 4, 2590 Nijlen 
     Facility, Koningsbaan 77, 2560 Nijlen 
     Githo Gemeentestraat 41, 2560 Nijlen 
     GOEZO Kessel, Dorp 42A, 2560 Nijlen 
     GOEZO Klokkenlaan , Klokkenlaan 24, 2560 Nijlen 
     GOEZO Kerkeblokken, Kerkeblokken 9, 2560 Nijlen 
     ‘t Dorp Berlaarsesteenweg 2 2560 Kessel 
Voor het AGB Nijlen:   Kempens Diamantcentrum, Spoorweglei 42 2560 Nijlen 
Voor de Gemeente Olen:  Gemeentehuis Dorp 1, 2250 Olen 
     Boekelhuis, Boekel 7, 2250 Olen 
     Bibliotheek, Oevelseweg 24, 2250 Olen 
     School De Kleine Wijzer, Drogebroodstraat 5, 2250 Olen 
     School De Kriebel, Schoolstraat 1, 2250 Olen 
     Technische Dienst, Hoogbuul 13, 2250 Olen 
Voor het AGB Olen:   Zaal De Vrede, Lichtaartseweg 131, 2250 Olen 
     Sporthal, P.Verhaertstraat 7, 2250 Olen 
     Hallen Teunenberg, Hoogbuul 13, 2250 Olen 
Voor het OCMW Olen:   Sociaal Huis, Lichtaartesweg 9, 2250 Olen 
     LDC Komie Geire, Herentalseweg 1, 2250 Olen 
Voor AGB Publiek domein Putte: Gemeenteplein 1, 2580 Putte 
Voor de gemeente Grobbendonk Industrieweg 8 A, 2280 Grobbendonk 
 
 
De opdracht is opgedeeld in volgende percelen: 
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Perceel 1 “Poetsproducten en materialen” 
Perceel 2 “Hygiënisch papier” 
 
 

I.2 Identiteit van de aanbesteder 
 
Gemeente Berlaar 
Markt 1 
2590 Berlaar 
 
De aanbestedende overheid voert de procedure en treedt ook op in naam van: 
- OCMW Berlaar , Zomerstraat 22, 2590 Berlaar 
- Gemeente Nijlen, Kerstraat 1, 2560 Nijlen 
- Gemeente Olen, Dorp 1, 2250 Olen 
- Gemeente Grobbendonk, Bouwdewijnstraat 4, 2280 Grobbendonk 
- AGB  Publiek DomeinPutte, gemeenteplein 1, 2580 Putte 
- OCMW Nijlen, Kerkstraat 4, 2560 Nijlen 
- OCMW Olen, Lichtaartseweg 131, 2250 Olen 
- AGB Nijlen, Kerkstraat 4, 2560 Nijlen 
- AGB Olen, Lichtaartseweg 131, 2250 Olen 
 
De uitvoering van de opdracht zal ieder bestuur op zich nemen voor zijn deel. 
 

I.3 Wijze van gunnen 
 
De opdracht wordt gegund bij wijze van de openbare procedure. 
 

I.4 Prijsvaststelling 
 
De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen prijslijst. 
 
De opdracht tegen prijslijst is een opdracht waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende posten 
forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, 
vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. De posten worden verrekend op basis van 
de werkelijk bestelde en gepresteerde hoeveelheden. 
 
De opdracht wordt gegund op basis van de eenheidsprijzen opgegeven in de offerte. Bij het opstellen 
van de lastvoorwaarden van deze opdracht beschikt de aanbestedende overheid nog niet over de 
exact benodigde hoeveelheden. Daarom zijn de vermoedelijke hoeveelheden louter indicatief. Zij 
binden het bestuur op geen enkele wijze. De leverancier kan geen schadevergoeding eisen indien 
deze vermoedelijke hoeveelheden niet bereikt worden. 
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I.5 Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie 
 
Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: 
 
Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden) 
* Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van 
uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 
betreffende overheidsopdrachten. 
* Een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke 
of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat de inschrijver: 
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor deelname aan 
criminele organisaties, omkoping, fraude, terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met 
terroristische activiteiten, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf, 
witwassen van geld, financiering van terrorisme, kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel, 
tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven; 
- niet in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn werkzaamheden heeft gestaakt of 
een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of in een overeenstemmende toestand verkeert als 
gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en 
reglementeringen; 
- geen aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, geen procedure van vereffening of van 
gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem en niet het voorwerp is van een gelijkaardige 
procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 
- niet veroordeeld is geweest, bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, voor een misdrijf 
dat zijn professionele integriteit aantast; 
Daarnaast zal de aanbestedende overheid zich ervan verzekeren dat de inschrijver: 
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 
- zich niet in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het 
verstrekken van inlichtingen opvorderbaar voor de kwalitatieve selectie. 
* In toepassing van artikel 62 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen rsz-
attest bij zijn offerte te voegen. De aanbestedende overheid zal deze informatie zelf opvragen. 
* In navolging van art. 63 §2 van het KB van 18 april 2017 dient de Belgische inschrijver geen attest 
toe te voegen waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn fiscale verplichtingen. De aanbestedende 
overheid zal deze informatie zelf opvragen. 
- Bankverklaring opgesteld volgens het model in bijlage 3 bij het KB plaatsing van 15 juli 2011 
 

I.6 Vorm en inhoud van de offerte 
 
De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het eventueel bij het 
bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene 
formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de 
door hem aangewende documenten met het formulier.  
 
Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd 
en door hem ondertekend. 
Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of 
volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit 
zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. 
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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 eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. 
 
Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro. 
 
Wijziging van de vermoedelijke hoeveelheden 
De aanbestedende overheid geeft de inschrijvers niet het recht om in hun offerte de fouten met 
betrekking tot de vermoedelijke hoeveelheden te verbeteren. 
 

I.7 Indienen van de offerte 
 
De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het 
volgende wordt vermeld: de datum van de openingszitting, het besteknummer (2018-012) of het 
opdrachtvoorwerp en de perceelnummers. Ze wordt via een postdienst verzonden of door een 
drager afgegeven. 
 
Bij verzending via een postdienst wordt die definitief gesloten envelop in een tweede gesloten 
envelop gestoken waarop duidelijk " OFFERTE " wordt vermeld. 
 
Dit geheel wordt geadresseerd aan: 
 
Gemeente Berlaar 
Mevrouw Geert Verrelst 
Markt 1 
2590 Berlaar 
 
De drager overhandigt de offerte aan mevrouw Geert Verrelst of deponeert ze in de daartoe 
bestemde offertebus op het bovenstaande adres. 
 
Elke offerte moet bij de voorzitter van de zitting toekomen vóór hij de zitting geopend verklaart. 
 
Offertes die laattijdig bij de voorzitter toekomen, welke er ook de oorzaak van is, worden geweigerd 
of ongeopend behouden. 
 
Nochtans wordt een laattijdige offerte aanvaard voor zover de aanbestedende overheid de opdracht 
nog niet heeft gesloten en de offerte ten laatste vier dagen vóór de datum van de opening van de 
offertes als aangetekende zending is verzonden. 
 
De aanbestedende overheid heeft gekozen om geen gebruik te maken van de elektronische 
communicatiemiddelen (E-Tendering) en de overgangsbepaling voorzien in artikel 129 van het 
Koninklijk besluit van 18 april 2017 toe te passen. 
 
Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het 
bestek en de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de plaatsingsprocedure zoals deze 
in het bestek beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn. 
 
Indien een inschrijver in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per 
aangetekende post binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het bestek, bekend te maken aan 
de aanbestedende overheid met omschrijving van de reden. Als de inschrijver in de 
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opdrachtdocumenten fouten of leemten ontdekt die van dien aard zijn dat ze de prijsberekening of 
de vergelijking van de offertes onmogelijk maken, meldt hij dit onmiddellijk en schriftelijk aan de 
aanbestedende overheid ten laatste tien dagen vóór de limietdatum en het limietuur voor het 
indienen van de offertes. 
 
 

I.8 Opening van de offertes 
 
De opening van de offertes gebeurt in openbare zitting. 
Plaats: Collegezaal, Markt 2 
Datum: 23 augustus 2018 om 10.00 uur 
 

I.9 Verbintenistermijn 
 
De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 90 
kalenderdagen, te rekenen vanaf de limietdatum voor ontvangst van de offertes. 
 

I.10 Gunningscriteria 
 
Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: 
 

Nr. Beschrijving Gewicht 
Perceel 1 (Poetsproducten en materialen) 100 

1 Prijs 40 
 Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het 

criterium prijs 
2 Milieuvriendelijkheid 20 

 Cradle-to-cradle : 20 punten 
Andere eco labels :10 punten 
Geen eco label : 0 punten 

3 E-commerce (bestelling en verwerking on-line) 30 
 Uitgebreide mogelijkheden online bestellen en verwerken + uitgebreide 

rapporteringsmogelijkheden : 30 punten 
Uitgebreide mogelijkheden online bestellen en verwerken + basis 
rapporteringsmogelijkheden : 20 punten 
Basis mogelijkheden online bestellen en verwerken : 10 punten 
Geen online mogelijkheden : 0 punten 

4 Opleiding 10 
 Uitgebreide opleiding op maat : 10 punten 

Basisopleiding : 5 punten 
Geen opleiding : 0 punten 

Perceel 2 (Hygiënisch papier) 100 
1 Prijs 40 
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 Zie Perceel 1 (Poetsproducten en materialen). 
2 Milieuvriendelijkheid 20 

 Zie Perceel 1 (Poetsproducten en materialen). 
3 E-commerce (bestelling en verwerking on-line) 40 

 Uitgebreide mogelijkheden online bestellen en verwerken + uitgebreide 
rapporteringsmogelijkheden : 40 punten 
Uitgebreide mogelijkheden online bestellen en verwerken + basis 
rapporteringsmogelijkheden : 30 punten 
Basis mogelijkheden online bestellen en verwerken : 15 punten 
Geen online mogelijkheden : 0 punten 

 
Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria 
rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan 
de inschrijver die de economisch voordeligste regelmatige offerte, vanuit het oogpunt van de 
aanbestedende overheid, heeft ingediend. 
 

I.11 Varianten 
 
Vrije varianten worden niet toegelaten. 
Er zijn geen vereiste of toegestane varianten voorzien. 

I.12 Opties 
 
Er zijn geen vereiste of toegestane opties voorzien. 
Vrije opties worden niet toegelaten. 
 

I.13 Keuze van offerte 
 
De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, vastgesteld rekening 
houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 
 
Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt 
hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de 
aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd 
waardoor het onduidelijk is of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden 
van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als 
substantieel onregelmatig af te wijzen. 
 
 
De aanbestedende overheid verbetert de rekenfouten en de zuiver materiële fouten in de offertes, 
zonder dat zij voor niet-ontdekte fouten aansprakelijk is. Hiervoor kan de aanbestedende overheid 
aan de inschrijver vragen om binnen de door haar bepaalde termijn de draagwijdte van zijn offerte te 
verduidelijken of aan te vullen, zonder deze te wijzigen, teneinde de werkelijke bedoeling na te gaan. 
 
Opdracht opgedeeld in percelen 
De aanbestedende overheid heeft het recht om slechts enkele percelen te gunnen en eventueel te 
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besluiten om de andere percelen op te nemen in één of meer nieuwe opdrachten die desnoods op 
een andere wijze zullen geplaatst worden. 
De inschrijver mag een offerte indienen voor alle percelen. 
De inschrijver kan zijn offerte aanvullen met verbeteringsvoorstellen die hij per perceel toestaat in 
geval van samenvoeging van bepaalde percelen waarvoor een offerte wordt ingediend. 
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II. Contractuele bepalingen 
 
Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. 
Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere 
wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van 
toepassing. 

II.1 Leidend ambtenaar 
 
De leiding over de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door de leidend ambtenaar: 
 
Voor de gemeente en OCMW Berlaar : 
Naam: mevrouw Ellen Voet 
Adres: Markt 1 2590 Berlaar 
Telefoon: 03/410.19.00 
E-mail: Ellen.Voet@berlaar.be 
 
Voor de gemeente en OCMW Nijlen en AGB Nijlen :  
Naam : Caroline Wustefeld 
Adres: Kerkstraat 4 2560 Nijlen 
Telefoon : 03/410.02.64 
E-mail: caroline.wustefeld@nijlen.be 
 
Voor de gemeente Olen, OCMW Olen en AGB Olen: 
Naam : Anja Lievens  
Adres : Dorp 1 2250 Olen 
Telefoon : 014/23 35 72 
E-mail : anja.lievens@olen.be 
  
Voor AGB Publiek domein Putte  
Naam : Martine Verreth 
Adres : Gemeenteplein 1,2580 Putte 
Telefoon : 015/25.83.73 
E-mail : martine.verreth@putte.be 
 
Voor de gemeente Grobbendonk :  
Naam: Patrick Van Uytven 
Adres: Industrieweg 8 A, 2280 Grobbendonk 
Telefoon : 0476559174 
E-mail: patrick.van.uytven@grobbendonk.be 
 
 
 

II.2 Onderaannemers 
 
De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten. In dat 
geval voegt de inschrijver de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van 

mailto:Ellen.Voet@berlaar.be
mailto:caroline.wustefeld@nijlen.be
mailto:anja.lievens@olen.be
mailto:martine.verreth@putte.be
mailto:patrick.van.uytven@grobbendonk.be
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deze onderaannemers of van andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke 
middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver. 
 
De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de 
uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan onderaannemers toevertrouwt. 
 
De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band verbonden met die 
onderaannemers. 
 
De opdrachtnemer is verplicht deze voorgedragen onderaannemers in te zetten bij de uitvoering van 
de opdracht. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de 
aanbestedende overheid. 
 
Deze onderaannemers mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, zoals bedoeld in 
artikel 67 van de wet van 17 juni 2016, tenzij in het geval waarbij de betreffende aannemer, 
leverancier of dienstverlener, overeenkomstig artikel 70 van de wet, ten aanzien van de aanbesteder 
aantoont toereikende maatregelen te hebben genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen. 
 
 

II.3 Verzekeringen 
 
De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, 
alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. 
 
Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht, binnen een termijn van vijftien dagen na 
ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid, toont de opdrachtnemer aan dat hij deze 
verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de 
opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. 
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II.4 Borgtocht 
 
Er wordt geen borgtocht gevraagd. 
 

II.5 Prijsherzieningen 
 
De prijsherziening kan worden toegestaan volgens de gangbare formules in de sector. Indien van 
toepassing wordt een voorstel verwacht van de inschrijver.  

II.6 Looptijd en leveringstermijn 
 
Perceel 1 “Poetsproducten en materialen” 
Voorziene begindatum van de leveringen: 1 oktober 2018 
Voorziene einddatum van de leveringen: 31 september 2022 
 
Perceel 2 “Hygiënisch papier”: 
Voorziene begindatum van de leveringen: 1 oktober 2018 
Voorziene einddatum van de leveringen: 31 september  2022 
 
 

II.7 Betalingstermijn 
 
De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de 
datum van de levering om de formaliteiten betreffende de oplevering te vervullen. Deze termijn gaat 
in de dag volgend op de dag waarop de leveringen ter bestemming zijn gekomen, voor zover de 
aanbestedende overheid in het bezit van de leveringslijst of factuur wordt gesteld. 
 
De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn 
van 30 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover de 
aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de 
andere, eventueel vereiste documenten. Deze factuur geldt als schuldvordering. 
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II.8 Illegaal verblijvende onderdanen 
 
Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/2, vierde lid, van het Sociaal 
Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een of 
meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt, onthoudt deze 
onderneming zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog 
verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot de aanbestedende 
instantie een bevel in andere zin zou geven. 
 
Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt 
gesteld: 
- ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in artikel 49/2, eerste dan 
wel tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking 
heeft op deze onderneming; 
- ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming 
van het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij een of meerdere illegaal verblijvende 
onderdanen van een derde land in België tewerkstelt. 
 
De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 
 
1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te 
betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 
49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer een 
illegaal verblijvende onderdaan van een derde land tewerkstelt; 
2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige 
tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is gemachtigd 
de overeenkomst te verbreken; 
3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in 
de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verdere 
onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 
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II.9 Loon verschuldigd aan werknemers 
 
 
      Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/1, derde lid van het Sociaal 
Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt van kennisgeving waarmee hij ervan in kennis wordt 
gesteld dat hij een zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de verplichting zijn werknemers tijdig het 
loon te betalen waarop deze recht hebben, onthoudt hij zich ervan, met onmiddellijke ingang, de 
plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de 
opdracht te geven, en wel tot hij het bewijs voorlegt aan de aanbestedende instantie dat de 
betrokken werknemers integraal zijn uitbetaald. 
 
      Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt 
gesteld: 
      - ofwel, naargelang het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat hij de in 
artikel 49/1, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die 
betrekking heeft op deze opdrachtnemer of onderaannemer; 
      - ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking. 
 
      De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in 
de onderaannemingsovereenkomst die hij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 
      1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder 
te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van 
artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer op 
zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon 
tijdig uit te betalen; 
      2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige 
tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is gemachtigd 
de overeenkomst te verbreken; 
      3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen 
in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de 
verder onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 
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III. Technische bepalingen 
 
Dit is een raamcontract voor levering van hygiënisch papier, poetsproducten en materialen voor de 
gemeenten Berlaar, Nijlen, Grobbendonk en Olen en Putte. Het sluiten van een overeenkomst op 
basis van onderhavig bestek geeft de leverancier geen exclusiviteit.  De opdrachtgever kan 
gedurende de geldigheidsduur van het contract prestaties, identiek of analoog aan deze beschreven 
in dit bestek, laten uitvoeren door andere leveranciers.  De leverancier kan in deze geen aanspraak 
maken op enige vergoeding. 
De opdracht wordt gegund op basis van de eenheidsprijzen in de offerte.  In bijlage zal een korf van 
een aantal veel gebruikte producten gegeven worden, op basis waarvan de prijsvergelijking zal 
gebeuren. 
Bij het opstellen van de lastvoorwaarden voor deze opdracht beschikt het bestuur nog niet over de 
exact benodigde hoeveelheden.  Daarom zijn de vermoedelijke hoeveelheden louter indicatief en 
verbinden zij het bestuur op geen enkele wijze. 
Er zal door de volgende besturen vermoedelijk voor volgende bedragen producten worden 
afgenomen: 
 
- Gemeente Berlaar : poetsproducten en materiaal : 24000 euro (incl. btw) en hygiënisch papier 6000 
euro (incl. btw) 
- OCMW Berlaar: Poetsproducten en materiaal : 450 euro (incl.btw) en hygiënisch papier 150 euro 
(incl.btw) 
- Gemeente en OCMW Nijlen : poetsproducten en materiaal : 34000 euro (incl. btw) en hygiënisch 
papier 21000 euro (incl. btw) 
- AGB Nijlen: poetsproducten en materiaal : 16000 euro (incl. btw) en hygiënisch papier 1300 euro 
(incl. btw) 
- Gemeente Olen : poetsproducten en materiaal : 20000 euro (incl. btw) en hygiënisch papier 17000 
euro (incl. btw) 
-AGB Olen : poetsproducten en materiaal : 8000 euro(incl.btw) en hygiënisch papier 5000 euro 
(incl.btw) 
-OCMW Olen : poetsproducten en materiaal : 4000 euro (incl.btw) en hygiënisch papier 2000 euro 
(incl.btw)  
- AGB Publiek Domein Putte : poetsproducten en materiaal : 8000 euro (incl.btw) en hygiënisch 
papier 16000 euro (incl.btw) 
- Gemeente Grobbendonk: poetsproducten en materiaal : 15000 euro (incl. btw) en hygiënisch 
papier 10000 euro (incl. btw) 
 
 
Bestelling: 
 
Alle bestellingen dienen via de website van de inschrijver te kunnen gedaan en opgevolgd te worden. 
De website dient via een inlogcode per bestellocatie een online catalogus te bevatten met alle 
producten conform het lastenboek met vermelding van de prijzen en de kortingspercentages. 
 
Levering: 
 
Voor leveringen boven 100 euro (excl. btw) mag de leveringstermijn maximum 8 kalenderdagen 
bedragen na ontvangst van de bestelling.  Er zullen geen leverings- of transportkosten aangerekend 
worden.  De prijzen die gegeven zijn, worden als all-in prijzen beschouwd. 
De goederen dienen geleverd te worden op het leveradres dat op de bestelbon vermeld staat.  
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Service: 
 
Alle deelnemende besturen willen dezelfde vertegenwoordiger als contactpersoon. 
 

III.1 Perceel 1 “poetsproducten en materialen” 
 
 
Milieuvriendelijkheid : Enkel de milieuvriendelijke producten komen in aanmerking tenzij er geen 
milieuvriendelijk alternatief is, bij voorkeur cradle to cradle 
 
Verpakking en dosering 
Er moet zoveel mogelijk gezorgd worden voor een systeem voor nauwkeurige dosering.  
Doseringsinstructies voor een gemiddelde graad van bevuiling en waterhardheid worden vermeld op 
de verpakking.  Eventuele doseerhulpmiddelen worden gratis ter beschikking gesteld. 
Verder moet het kostenbesparend zijn, gebruiksvriendelijk, betrouwbaar en veilig. Het 
verpakkingsafval moet zo klein mogelijk zijn zowel in gewicht als in volume. 
De offerte vermeldt tegen welke prijs de lege verpakkingen teruggenomen worden of hergebruik van 
verpakking mogelijk is/navulling. 
 
Etikettering en kleurencode 
De etikettering voldoet aan de wettelijke verplichtingen. Indien het zou gaan over gevaarlijke 
producten moet de etikettering voldoen aan het Koninklijk besluit van 11/02/2010 van de indeling, 
de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke preparaten met het oog op het op de markt 
brengen of het gebruik ervan (B.S. 01-03-2010).  
 
Wat betreft de kleurcode van het product deze zijn in de kleur ( blauw, groen, rood) zoals het past bij 
professionele schoonmaak. 
 
Veiligheidsinformatiefiches 
Technische en veiligheidsfiches van alle aangeboden schoonmaakproducten dienen voor de 
producten op de inventaris toegevoegd te worden bij de offerte of steeds bij de eerste levering van 
elk product voor bijkomende producten en dit voor elke bestellocatie afzonderlijk (Infofiches en SDS-
fiches) 
 
Rapportage en opvolging 
Er is een maandelijkse opvolging van de schoonmaakwerkzaamheden en het correct gebruik van 
producten en materialen. De leverancier geeft advies bij het oplossen van schoonmaakproblemen, 
hij voorziet gratis technische begeleiding in het gebruik van de producten. 
De leverancier voorziet toelichting over de kenmerken, de toepassing, de dosering, het veilig gebruik 
en de reinigingsmethoden van de aangekochte producten en materialen.  
Bij het einde van de opdracht wordt een totaal overzicht bezorgd van de aangekochte producten met 
prijsvermelding. U bezorgt ons de contactgegevens van de verantwoordelijke voor bestellingen, voor 
leveringen voor onderhoudsproblemen. Er worden vorming- en opleidingsvoorstellen aangeboden. 
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III.2 Perceel 2 “hygiënisch papier” 
 
 
Milieuvriendelijkheid : Enkel de milieuvriendelijke producten komen in aanmerking tenzij er geen 
milieuvriendelijk alternatief is, bij voorkeur cradle to cradle 
 
Kwaliteit :  
WC-papier : minimum 2-laags, 100 % cellulose, wit 
Keukenrol :minimum 2-laags, wit 
 
 
Bijlage : 
 
De bijlage C omvat een inventaris welke een korf is van een aantal veel gebruikte producten op basis 
waarvan de prijsvergelijking zal gebeuren. 
 
Opgemaakt op 24 mei 2018 
 
Goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 24 mei 2018 
 
de algemeen directeur,       de burgemeester, 
 
 
 
 
 
Anja Neels                 Walter Horemans
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BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER 
 
PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP 
“POETSPRODUCTEN, MATERIALEN EN HYGIËNISCH PAPIER 2018-2022” 
 
OPENBARE PROCEDURE 
 
BELANGRIJK: DIT FORMULIER DIENT VOLLEDIG TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR DE 
INSCHRIJVER. 
 
NATUURLIJKE PERSOON 
ONDERGETEKENDE (NAAM EN VOORNAAM): 
HOEDANIGHEID OF BEROEP: 
NATIONALITEIT: 
WOONPLAATS (VOLLEDIG ADRES): 
 
TELEFOON: 
GSM: 
FAX: 
E-MAIL: 
CONTACTPERSOON: 
 
OFWEL (1) 
 
RECHTSPERSOON 
DE VENNOOTSCHAP (BENAMING, RECHTSVORM): 
NATIONALITEIT: 
MET ZETEL TE (VOLLEDIG ADRES): 
 
TELEFOON: 
GSM: 
FAX: 
E-MAIL: 
CONTACTPERSOON: 
 
VERTEGENWOORDIGD DOOR DE ONDERGETEKENDE(N): 
(DE GEMACHTIGDEN VOEGEN BIJ HUN OFFERTE DE AUTHENTIEKE OF ONDERHANDSE AKTE WAARUIT 
HUN BEVOEGDHEID BLIJKT OF EEN GEWAARMERKT AFSCHRIFT VAN HUN VOLMACHT; ZIJ KUNNEN 
ZICH OOK BEPERKEN TOT EEN VERWIJZING NAAR HET NR. VAN DE BIJLAGE VAN HET BELGISCH 
STAATSBLAD WAARIN HUN BEVOEGDHEDEN ZIJN BEKENDGEMAAKT.) 
 
OFWEL (1) 
 
TIJDELIJKE VERENIGING 
DE ONDERGETEKENDEN DIE ZICH TIJDELIJK HEBBEN VERENIGD VOOR DEZE AANNEMING (NAAM, 
VOORNAAM HOEDANIGHEID NATIONALITEIT, VOORLOPIGE ZETEL): 
 
 
VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE 
BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE OVERHEIDSOPDRACHT 
(2018-012): 
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Perceel 1 “Poetsproducten en materialen” 
 
tegen de eenheidsprijzen vermeld in de inventaris in bijlage. 
 
Perceel 2 “Hygiënisch papier” 
 
tegen de eenheidsprijzen vermeld in de inventaris in bijlage. 
 
 
Algemene inlichtingen 
 
Inschrijvingsnr. bij de RSZ.: 
Ondernemingsnummer (alleen in België): 
 
Onderaannemers 
 
Er zullen onderaannemers worden aangewend: JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Personeel 
 
Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een 
andere lidstaat van de Europese Unie: 
 
JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Het betreft volgende EU-lidstaat: 
 
Betalingen 
 
De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIC) 
................................................ van de financiële instelling ................................. geopend op naam van 
................................. . 
 
Verbetering voorgesteld door de inschrijver indien meerdere percelen gegund:  
................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
Bij de offerte te voegen documenten 
 
Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: 
 - de gedateerde en ondertekende documenten, die het bestek verplicht over te leggen; 
 - de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen. 
 
 
Gedaan te ..................................................................................................................................... 
 
De ................................................................................................................................................ 
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De inschrijver, 
 
 
 
Handtekening: ............................................................................................................................... 
 
Naam en voornaam: ....................................................................................................................... 
 
Functie: ......................................................................................................................................... 
 
Belangrijke nota 
 
Er mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel 
82 van het koninklijk besluit van 18 april 2017). 
 
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is 
 



GEMEENTE BERLAAR PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2018-012 

Blz. 22 

BIJLAGE B: INVENTARIS 
“POETSPRODUCTEN, MATERIALEN EN HYGIËNISCH PAPIER 2018-2022” 

Perceel 1 “Poetsproducten en materialen” 

Nr. Beschrijving Type Eenh. Hoev. 
EHP. in cijfers excl. 
btw Totaal excl. btw Btw% 

1 WC-reiniger (milde zure ecologische sanitair reiniger)  Sop 1    

2 WC-ontkalker  Sop 1    

3 Fris geurende urinoirblokjes (zonder paradichloorbenzeen)  Stuk 1    

4 
Ruitenreiniger (gebruiksklare ecologische glas-en interieurreiniger op basis van 
ethanol)  Sop 1    

5 Bruin zeep (vloeibare zeep op basis van plantaardige olie- ook voor machines)  Sop 1    

6 Vloer- en interieurreiniger (voor dagelijks gebruik)  Sop 1    

7 Vloer- en interieurreiniger (krachtig voor periodiek gebruik)  Sop 1    

8 Schuurcrème (krasvrije ecologische schuurcrème)  Sop 1    

9 Afwasmiddel vloeibaar  Sop 1    

10 Alkalische allesreiniger en ontvetter (niet ecologisch)  Sop 1    

11 
Microvezeldoek (extra kwalitatieve, gebreide microvezeldoek met reinigend en 
absorberend vermogen, dienen Nordic Swan label te hebben)  Stuk 1    

12 Schuursponsje (spons geschikt voor het verwijderen van hardnekkig vuil)  Stuk 1    

13 Wonderspons (vlekken verwijderaar)  Stuk 1    

14 Synthetische zeemvellen (in koker)  Stuk 1    

15 Handschoenen (wegwerphandschoenen in latex)  Stuk 1    

16 Handschoenen (wegwerphandschoenen in nitril)  Stuk 1    
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17 Handschoenen (wegwerphandschoenen in vinyl)  Stuk 1    

18 
Doekjes voor natte mop (multifunctioneel wisdoekhouder met mouche van +/- 
60 cm met velcrostrips, geschikt voor droge en natte reiniging)  Stuk 1    

19 
Flipperdoekjes (viscose, non woven stofwisdoeken op rol, niet geïmpregneerd 
(coltex) afmeting +/- 60 cm x 20 cm  Stuk 1    

20 
Flipperdoekjes (viscose, non woven stofwisdoeken op rol, niet geïmpregneerd 
(statex) afmeting +/- 60 cm x 20 cm  Stuk 1    

21 Handzeep  Sop 1    

22 Krachtige handreiniger voor industriële vervuiling  Sop 1    

23 Tabletten voor afwasmachine all-in one  Stuk 1    

24 Vloeibaar wasmiddel  Sop 1    

25 Dosseerdoppen  Stuk 1    

26 Vuilzakken 25l   Zak 1    

27 Vuilzakken bio 15l minimum   Zak 1    

28 Vuilzakken 195l minimum 40µm  Zak 1    

29 Vuilzakken 5l  Zak 1    

30 Vuilzakken 70l  Zak 1    

31 Vuilzakken 20l  Zak 1    

32 Vuilzakken 35l  Zak 1    

33 Vuilzakken 100l  Zak 1    

  
 
      

Totaal excl. btw :  
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Btw :  

Totaal perceel 1 incl. btw :  

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma afgerond te worden. 

Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn inschrijving van heden, 
om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. 
 
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................  
 
Naam en voornaam: ............................................................................ Handtekening: 
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Perceel 2 “Hygiënisch papier” 

Nr. Beschrijving Type Eenh. Hoev. 

EHP. in 
cijfers 

excl. btw 
Totaal excl. 

btw Btw% 

1 Toiletpapier  Vel 1    

2 Papieren handdoekjes 2 laags 24cm x 21cm  Stuk 1    

3 Papieren handdoekjes 2 laags 32cm x 22cm  Stuk 1    

4 Papieren handdoekjes 2 laags 25cm x 23cm  Stuk 1    

5 Keukenrol 2 laags gewafeld  Vel 1    

6 Servetten 1 laags 25cm x 31cm  Stuk 1    

7 Papieren zakdoekjes 2 laags 21cm x 21cm  Stuk 1    

8 Handdoekrol – cellulose – 2 laags – 140m x 23cm wit  Stuk 1    

9 Multirol – 2 laags – 180m x 23cm blauw  Stuk 1    

 

Totaal excl. btw :  

Btw :  

Totaal perceel 2 incl. btw :  

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma afgerond te worden. 

Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn inschrijving van heden, 
om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. 
 
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ......................................................  
 
Naam en voornaam: ............................................................................ Handtekening: 
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