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1) Korte beschrijving :
Signalisatie
Opening 15-05-2006, te 10 uur
2) Nomenclatuur : CPV - classificatie :
Hoofdopdracht :
Hoofdcategorie : 45316200
5) Aanvullende inlichtingen over percelen :
Hiervoor vermelde stukken zijn verkrijgbaar door storting van
50,00 EUR op rek. 467-5389431-04 van VK Studio Architects, Planners & Designers, Brugsesteenweg 210, te 8800 Roeselare, met
vermelding van dossiernummer (D14277-L15) en BTW-nummer.
Contactpersoon VK Studio : Mevr. C. Hoornaert.
Opening 15-05-2006, te 10 uur.
II.1.9 Varianten worden aanvaard : Neen.
II.2 HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.3 LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE
OPDRACHT
Periode in dagen (vanaf de gunning van de opdracht) : 20.
AFDELING III JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE
EN TECHNISCHE INFORMATIE
III.1 VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE
OPDRACHT
III.1.1 Verlangde borgsommen en waarborgen
De borgtocht is hier van toepassing. Hij wordt gesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 5 van 8 januari 1996 en wordt
bepaald op 5 % van de oorspronkelijke aannemingssom en wordt
afgerond naar het hoger tiental in EUR.
Het bewijs van borgtocht moet binnen de dertig kalenderdagen
na betekening van de goedkeuring van de inschrijving op het adres
van het opdrachtgevend bestuur toekomen.
III.2 VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers
Zie hieronder.
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
voldaan
1. Naam en rechtsvorm van het bedrijf, nationaliteit, maatschappelijke zetel (adres), telefoon, fax, naam van de vertegenwoordiger;
2. R.S.Z.-attest conform artikel 90, §§ 3 of 4 van het K.B. van
08.01.96.
III.2.2 Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
voldaan
Geen documenten vereist.
III.2.3 Technische bekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
voldaan
Zie hieronder.
Eventueel vereiste minimumeisen :
1. Een verklaring van de inschrijver dat indien de werken aan
hem worden toegewezen, hij deze zal uitvoeren uitsluitend met
gekwalificeerd personeel in eigen loondienst, met uitsluiting van
enige vorm van onderaanbesteding.
2. Intentieverklaring met betrekking tot ontwerp veiligheidsplan
volgens model gevoegd bij de inschrijvingsdocumenten.
3. Document met berekening posten veiligheid en beschrijving
werkmethode conform artikel 30 van het KB van 25.01.2001 betreffende de Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen.
III.2.4 Voorbehouden opdrachten : Neen.
De opdracht is bestemd voor de sociale werkplaatsen : Neen.
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De uitvoering van de opdracht is beperkt in het kader van
programma’s voor beschermde arbeid : Neen.
AFDELING IV PROCEDURE
IV.1 TYPE PROCEDURE
IV.1.1 Type procedure : Openbaar.
IV.2 GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1 Gunningscriteria :
Laagste prijs
IV.2.2 Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling :
Neen
IV.3 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN.
IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende
dienst : D14277.
IV.3.2 Eerdere aankondigen betreffende dezelfde opdracht : Neen.
IV.3.3 Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor
toegang tot documenten : 12/05/2006.
Prijs : 50,00 EUR.
Betalingstermijnen en methode : Zie inlichtingen betreffende
percelen.
IV.3.4 Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen
tot deelneming : 15/05/2006. Tijdstip : zie inlichtingen betreffende
percelen.
IV.3.6 Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of
aanvragen tot deelneming : NL
IV.3.7 Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn
offerte gestand moet doen :
Aantal dagen vanaf de datum van ontvangst van de offertes : 120.
IV.3.8 Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
Datum : 15/05/2006. Tijdstip : zie inlichtingen betreffende
percelen. Plaats : V.Z.W. Bejaardenzorg O.-L.-Vrouw van VII Weeën,
Bruggestraat 29, 8755 Ruiselede.
AFDELING VI AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1 Periodieke opdracht : Neen.
VI.3 Overige inlichtingen :
De aanbestedingsdocumenten inzake de openbare aanbesteding
liggen ter inzage bij de hiernavermelde burelen maar zijn enkel te
koop op het bureel van de ontwerper.
a) Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere
documenten betreffende de openbare aanbestedingen, Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, tel. 02-790 51 60
(61, 62, 63, 64), fax 02-290 19 64.
b) VK Studio Architects, Planners & Designers, Brugsesteenweg
210, 8800 Roeselare, tel. 051-26 20 20, fax 051-26 20 21.
E-mail : chantal.v@vkgroup.be.
VI.5 Datum van verzending van de aankondiging : 06/04/2006.
(@Ref :00691159/2006059691)

N. 4577
Aankondiging van een opdracht
Afdeling I. Aanbestedende dienst
I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : stad Gent, departement
facility management, dienst voorraadbeheer en drukkerij, SintSalvatorstraat 16, 9000 Gent.
Contactpunt(en) : dienst voorraadbeheer en drukkerij, t.a.v. Eddy
Dheedene, tel. 09-266 59 25, fax 09-266 59 25.
E-mail : eddy.dheedene@gent.be
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Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een
concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn
verkrijgbaar op : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde
contactpunt(en).
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden
gericht aan : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde
contactpunt(en).
I.2. Type aanbestedende overheid en hoofdactiviteit of activiteiten : regionale of plaatselijke instantie.
De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbestedende overheden : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
II.1.1. Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven
benaming : leveren van keuken- en huishoudtoestellen voor diverse
stadsdiensten gedurende een periode van drie jaar.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken,
leveringen van de goederen of verlening van de diensten :
b) Leveringen : aankoop.
Belangrijkste plaats van levering : grondgebied Gent.
NUTS-code : BE 234.
II.1.3. De aankondiging betreft : het sluiten van een raamovereenkomst.
II.1.4. Inlichtingen over een raamovereenkomst :
Raamovereenkomst met één onderneming.
Looptijd van de raamovereenkomst : drie jaar of
zesendertig maanden.
Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur
van de raamovereenkomst :
Geraamde waarde zonder BTW : 111.000,00 EUR.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/
aankopen : leveren van keuken- en huishoudtoestellen voor
diverse stadsdiensten gedurende een periode van drie jaar.
II.1.6. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst
overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie 29.71.00.00-9.
II.1.7. Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8. Verdeling in percelen : neen.
II.1.9. Varianten worden aanvaard : neen.
II.3. Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht :
Periode in maanden : zesendertig maanden.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële
en technische informatie
III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht :
III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen :
5 % van het bedrag van de opdracht.
III.1.4. Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de
opdracht : neen.
III.2. Voorwaarden voor deelneming :
III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de
vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister :
Zich niet in één van de uitsluitingsgevallen van art. 43 van het
koninklijk besluit van 8 januari 1996 bevinden.
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
voldaan :
indienen van een R.S.Z.-attest;
getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid of elk bewijs
dat geen procedure van vereffening aanhangig is.

III.2.2. Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
voldaan :
passende bankverklaring;
verklaring betreffende de totale omzet van de onderneming over
de laatste twee boekjaren.
III.2.3. Technische bekwaamheid :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
voldaan :
Referentielijst.
III.2.4. Voorbehouden opdrachten : neen.
III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening :
III.3.1. Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen.
III.3.2. Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties
opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverlengingsopdracht wordt belast : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1. Type procedure :
IV.1.1. Type procedure : openbaar.
IV.2. Gunningscriteria :
IV.2.1. Gunningscriteria :
Economisch meest voordelige offerte, gelet op :
De onderstaande criteria (de gunningscriteria moeten worden
vermeld met hun weging of in afnemende volgorde van belangrijkheid wanneer om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is) :
1° kwalitatieve eigenschappen;
2° prijs;
3° milieuaspecten;
4° leverings- en garantietermijnen.
IV.2.2. Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling :
neen.
IV.3. Administratieve inlichtingen :
IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende
overheid : bestek ECOCA/2006-05.
IV.3.2. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht :
neen.
IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend documenten :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor
toegang tot documenten : 5 mei 2006.
Tegen betaling verkrijgbare documenten : neen.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of deelnemingsaanvragen : 11 mei 2006, te 10 uur.
IV.3.6. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij de offertes of
aanvragen tot deelneming : Nederlands.
IV.3.7. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn
offerte gestand moet doen : honderd twintig dagen (vanaf de datum
van ontvangst van de offertes).
IV.3.8. Omstandigheden waarin de offertes worden geopend :
11 mei 2006, te 10 uur, ten stadhuize, Botermarkt 1, te 9000 Gent.

N. 4578
Aankondiging van een opdracht
Afdeling I. Aanbestedende overheid
I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent (AG SOB), Sint-Jacobsnieuwstraat 17, 9000 Gent,
t.a.v. Bernard Ottevaere, tel. 09-269 69 51, fax 09-269 69 99.
E-mail : info@sob.gent.be.
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Internetadres(sen) : www.agsob.be.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt.
Bestek en aanvullende documenten zijn verkrijgbaar op : zelfde
adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt.
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden
gericht aan : zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde
contactpunt.
I.2. Type aanbetedende overheid en hoofdactiviteit of activiteiten :
publiekrechtelijke instelling.
De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbestedende overheden : neen.
Afdeling II. Voorwerp van de opdracht
II.1. Beschrijving :
II.1.1. Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven
benaming : 2006/09 : deelname financiering Artevelde-stadion.
II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken,
leveringen van de goederen of verlening van de diensten : diensten,
A 6.
Belangrijkste plaats van dienstverlening : Gent.
Nuts code : BE 234.
II.1.3. De aankondiging betreft : een overheidsopdracht.
II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/
aankopen :
Het AG SOB overweegt, middels de oprichting van een filiaal in
de zin van artikel 263sexies, § 2 van de Nieuwe Gemeentewet,
samen met één of meerdere derden, deel te nemen in de financiering van de oprichting van een sport- en voetbalstadion op
terreinen deel uitmakend van de « zone voor gemengd project »,
waarvan sprake in het RUP nr. 60 « Akkerhage/
Ottergemsesteenweg, te Gent », verstaan zijnde dat het bedoelde
stadion, geheel volgens haar concept, voor eigen rekening zal
worden gebouwd door een private vennootschap, titularis van
zakelijke rechten op de bedoelde terreinen.
In dit kader wenst het AG SOB beroep te doen op één of meerdere
private partners die bereid zijn, onder verder te onderhandelen
voorwaarden en op basis van nader te bepalen financiële instrumenten (aandelen, obligaties, leningen), samen met haar op lange
termijn (minstens tien jaar) te investeren in het voornoemde project.
Het AG SOB zelf overweegt om in het kader van dit project een
bedrag te investeren dat wordt geraamd op 14.500.000 EUR.
Van elke weerhouden private partner wordt een investering
verwacht van tenminste 500.000 EUR. Het totale door de weerhouden private partner(s) te investeren bedrag wordt geraamd op
maximum 7.500.000 EUR.
II.1.6. CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst
overheidsopdrachten) :
Hoofdopdracht : hoofdcategorie : 66.13.00.00.
II.1.7. Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja.
II.1.8. Verdeling in percelen : neen.
II.1.9. Varianten worden aanvaard : neen.
II.3. Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : 1 september 2006.
Afdeling III. Juridische, economische, financiële
en technische inlichtingen
III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht :
III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : de omvang en
modaliteiten hiervan zijn later te bepalen.
III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden
en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : elke
private partner dient tenminste 500.000 EUR op lange termijn te
investeren in het project.
III.2. Voorwaarden voor deelneming :
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III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de
vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
voldaan :
ingeval het gaat om natuurlijke personen : naam, voorna(a)m(en),
geboorteplaats en -datum, nationaliteit, bewijs van goed gedrag en
zeden of equivalent, bewijs van niet faling;
ingeval het gaat om rechtspersonen : oprichtingsakte, gecoördineerde statuten en alle relevante wettelijke publicaties, waaronder
jaarrekening uiterlijk per 31 december 2004.
III.2.2. Economische en financiële draagkracht :
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
voldaan :
Alle relevante en recente informatie waaruit blijkt dat de private
partner in de loop van 2006-2007 met voldoende zekerheid over de
nodige financiële middelen beschikt of kan beschikken om ten
minste 500.000 EUR op lange termijn te investeren in het project.
III.2.4. Voorbehouden opdrachten : neen.
III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening :
III.3.1. Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : neen.
III.3.2. Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties
opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de
dienstverleningsopdracht wordt belast : neen.
Afdeling IV. Procedure
IV.1. Type procedure :
IV.1.1. Type procedure : onderhandeling, gegadigden zijn reeds
geselecteerd : neen.
IV.1.3. Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling : neen.
IV.2. Gunningscriteria :
IV.2.1. Gunningscriteria :
Economische meest voordelige offerte, gelet op : de onderstaande
criteria.
1. Laagste return on investment : 20 punten op 60.
2. Aard (risiconeming) en bedrag van de investering : 20 punten
op 60.
3. Termijn van de investering (minimum 10 jaar) : 20 punten
op 60.
IV.2.2. Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling :
neen.
IV.3. Administratieve inlichtingen :
IV.3.3. Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten, of een beschrijvend document :
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor
toegang tot documenten : 2 mei 2006, te 16 u. 30 m.
Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja. Prijs : 12,34 EUR.
Betalingstermijnen en methode : bestek is verkrijgbaar vanaf
8 april 2006 t.e.m. 2 mei 2006 na schriftelijke aanvraag per fax op het
nr. 09-269 69 99 of per e-mail naar info@sob.gent.be met vermelding
van naam en volledig adres, en met vermelding van de wijze
waarop men het bestek wenst te ontvangen (per post of per e-mail).
Indien men opteert voor ontvangst van het bestek per post : prijs
bestek (incl. verzendingskost) : 12,34 EUR (cfr. bovenvermelde
prijs). Betaling te storten op rek. 091-0170553-56 van het AG SOB
met als mededeling « bestek 2006/09 ».
Indien met opteert voor ontvangst van het bestek per e-mail :
bestek wordt gratis bezorgd.
Het bestek kan ook gratis worden geraadpleegd op de website
van het AG SOB : www.agsob.be.
IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of deelnemingsaanvragen : 8 mei 2006, te 16 u. 30 m.
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IV.3.6. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of
aanvragen tot deelneming : Nederlands.
IV.3.7. Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn
offerte gestand moet doen : tot 31 december 2006.
Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen
VI.1. Periodieke opdracht : neen.
VI.2. Opdracht houdt verband met een project en/of een
programma met middelen van de Gemeenschap wordt gefinancierd : neen.
VI.3. Nadere inlichtingen :
Deze bekendmaking betreft in hoofdzaak een vrijwillige oproep
tot potentiële investeringspartners, maar doet eveneens dienst als
aankondiging van de opdracht voor financiële diensten van kredietverstrekking. De CPV code waarnaar wordt verwezen betreft het
geval waarbij de overeenkomst met de weerhouden investeringspartner(s) in hoofdzaak betrekking zou hebben op een overheidsopdracht voor diensten betreffende het verstrekken van kredieten.
VI.4. Beroepsprocedures :
VI.4.1. Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van
State, Wetenschapsstraat 37, 1040 Brussel, tel. 02-234 96 11.
Internetadres : www.raadvst-consetat.be.
VI.5. Datum van verzending van deze aankondiging :
31 maart 2006.

N. 4598
AANKONDIGING VAN OPDRACHT
AFDELING I AANBESTEDENDE DIENST
I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Stad Gent, Departement Onderwijs en Opvoeding, technische
Dienst Schoolgebouwen, Augustijnenkaai 2, 9000 Gent.
Contactpersoon : Dirk De Veirman. Tel. 09-269 67 20.
Fax 09-225 87 48.
Internet : www.gent.be.
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres :
Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) : Ja.
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een
concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn
verkrijgbaar op :
Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) : Ja
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden
gericht aan :
Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) : Ja
TYPE AANBESTEDENDE OVERHEID EN HOOFDACTIVITEIT
OF ACTIVITEITEN
Andere (specificeren). Stad Gent. Andere (specifieren). Technische
Dienst Schoolgebouwen.
De aanbestedende overheid koopt aan namens andere aanbestedende overheden : Neen.
AFDELING II VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1 BESCHRIJVING
II.1.2 Type opdracht (werken) : Uitvoering.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken : Diverse
onderwijsinstellingen.
NUTS code : BE234.
II.1.3 De aankondiging betreft : een overheidsopdracht.

II.1.5 Korte beschrijving van de opdracht of aankoop/aankopen :
Aanpassing-, onderhouds- en renovatiewerken aan elektrische
installaties.
II.1.6 CPV - classificatie :
Hoofdopdracht : 45214200
II.1.7 Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : Ja.
II.1.8 Verdeling in percelen : Neen.
II.1.9 Varianten worden aanvaard : Neen.
II.2 HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.3 LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE
OPDRACHT
Periode in dagen (vanaf de gunning van de opdracht) :
110 werkdagen.
AFDELING III JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE
EN TECHNISCHE INFORMATIE
III.1 VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE
OPDRACHT
III.1.1 Verlangde borgsommen en waarborgen
De borgtocht wordt bepaald op 5 % van de oorspronkelijk
aannemingssom, afgerond naar het hoger tiental in EUR.
III.1.2 Belangrijkste financierings en betalingsvoorwaarden en/of
verwijzing naar de voorschriften dienaangaande
zie bestek.
III.1.3 De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waarvan de opdracht wordt gegund
onderaannemers moeten voldoen aan de wetgeving houdende
regeling aan registratie en erkenning van aannemers.
III.2 VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1 Persoonlijke situatie van ondernemers
De aannemer moet geregistreerd zijn.
III.2.2 Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
voldaan
zie bestek.
III.2.3 Technische bekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is
voldaan
Vereiste erkenning : ondercategorie P.1, klasse 1.
AFDELING IV PROCEDURE
IV.1 TYPE PROCEDURE
IV.1.1 Type procedure : Openbaar.
IV.2 GUNNINGSCRITERIA
IV.2.1 Gunningscriteria :
De in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria
IV.2.2 Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling :
Neen
IV.3 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN.
IV.3.1 Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende
dienst : BB 1.092-8.010/06.001.
IV.3.3 Voorwaarden voor het verkrijgen van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document
Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor
toegang tot documenten : 18/05/2006.
Tijdstip : 10 uur
Betalingstermijnen en methode : Het bestek kan verkregen
worden in de Technische Dienst Schoolgebouwen, Augustijnenkaai 2, 9000 Gent, elke werkdag van 8 tot 12 uur en van 14 uur tot
16 u. 30 m., uitgezonderd zaterdag. Het bestek kan op aanvraag
opgestuurd worden (tel. 09-269 67 05, fax 09- 225 87 48).

