AANKONDIGING VAN OPDRACHTEN
'VERWERVING EN RECYCLAGE VAN SELECTIEF INGEZAMELDE EN GESORTEERDE FRACTIES’
______________________________________________________________________________
1) Opdrachtgever: Fost Plus vzw, Olympiadenlaan 2, 1140 Brussel, tel. 0032 (0)2 775 03 50, fax.
0032 (0) 2 771 16 96.
2) Deze offerteaanvragen, verdeeld over meerdere loten, betreffen de verwerving en de effectieve
recyclage gedurende een periode van minimum 12 maanden van:
papier-karton, selectief ingezameld via huis-aan-huis inzamelingen en containerparken.
PET flessen en flacons, HDPE flessen en flacons, metalen (staal en aluminium) verpakkingen,
en drankkartons. Het betreft huishoudelijk verpakkingsmateriaal dat selectief ingezameld
wordt en in sorteercentra uitgesorteerd is in deze verschillende fracties. De inschrijver moet
het materiaal afhalen bij de sorteercentra en recycleren.
Elke opdracht is opdeelbaar. Het staat elke inschrijver vrij om een aanbod te doen voor het geheel
van de opdracht of voor één of meerdere loten. Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat de opdrachtgever
de vrijheid heeft om hetzij het geheel der loten toe te wijzen aan een zelfde inschrijver, hetzij één
of meerdere loten toe te wijzen aan verschillende inschrijvers - ongeacht het aantal loten waarvoor
de inschrijver prijs geboden heeft- hetzij de opdracht niet te gunnen.
3) De offerte dient onder meer volgende inlichtingen en documenten, nodig voor de beoordeling van
de financiële, economische en technische minimumeisen, te bevatten:
- een behoorlijk ingevuld en ondertekend exemplaar van het inschrijvingsformulier;
- een behoorlijk ingevuld en ondertekend exemplaar van de beschrijvende meetstaat;
- een behoorlijk ingevulde en ondertekende verklaring betreffende de garantie aangaande de
traceerbaarheid en controleerbaarheid van de stromen;
- een bewijs van inschrijving in het Handelsregister of equivalent;
- een kopie van de exploitatievergunning en/of milieuvergunningen, indien wettelijk vereist;
- ingeval van export/import, een kopie van de vereiste export-/importvergunningen;
- een recent attest waaruit blijkt dat de inschrijver zijn verplichtingen tot betaling van sociale
zekerheidsbijdragen heeft nageleefd;
- het recentste bewijs van de officiële ijking van de weegbrug;
- een behoorlijk ingevulde en ondertekende verklaring betreffende de nodige technische kennis
en voldoende beschikbare capaciteit;
- een bewijs van financiële en economische draagkracht. Dit bewijs dient in ieder geval te worden
afgeleverd via voorleggen van de balansen en jaarrekeningen van de laatste 2 jaren en kan
desgevallend worden aangevuld met andere passende (bank)verklaringen;
- lijst van de voornaamste vergelijkbare opdrachten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, met
vermelding van de tonnages;
- gedetailleerde beschrijving van de werktuigen, het materieel, de technische uitrusting en het
technologisch procédé waarvan de inschrijver gebruik zal maken voor de uitvoering van de
opdracht;
- beschrijving van de afzetmarkten voor het gerecycleerde materiaal voor wat betreft het type
industrie en de geografische locatie;
- beschrijving van de maatregelen die de inschrijver treft om de traceerbaarheid en
controleerbaarheid van de stromen te kunnen verzekeren en aantonen;
- beschrijving van de maatregelen die de inschrijver treft om de kwaliteit te waarborgen;
- lijst van het tewerkgestelde personeel met vermelding leeftijd en datum van indiensttreding
(zonder vermelding van de precieze naam van elke werknemer);
- beschrijving van de maatregelen die genomen worden aangaande arbeidsveiligheid en hygiëne
voor het tewerkgestelde personeel, alsook aangaande brandveiligheid;
- beschrijving van de maatregelen die de inschrijver treft aangaande milieubescherming;
- beschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de inschrijver desgevallend voornemens is
in onderaanneming te geven.

Specifiek voor papier-karton dienen bijkomende documenten aangeleverd te worden:
- energieproductiecijfers die het gebruik van hernieuwbare energie aantonen
- Ingeval de inschrijver gebruik maakt van een overslaglocatie alvorens het materiaal af te
voeren naar de recyclage installatie: een beschrijving van de alternatieve vervoermiddelen die
worden ingezet, met opgave van de adressen waaruit kan afgeleid worden welk gedeelte nog
over de weg zal worden getransporteerd of in geval van vervoer over de weg, opgave van het
aantal vrachtwagens dat wordt ingezet met aanduiding van het type motor (EURO norm);
- exploitatievoorwaarden (m.b.t. milieu en sociale aspecten) in geval van recyclage buiten de
Europese Unie.
4) De bestekken met nr. 2017_03 (kunststof flessen en flacons), 2017_04 (metalen) en 2017_05
(drankkartons) moeten aangevraagd worden via een formulier dat beschikbaar is via de website
www.fostplus.be (Partners / Samenwerken met Fost Plus / Recyclagebedrijven). Enkel kandidaten
die het bestek via dit formulier aangevraagd hebben kunnen een offerte indienen.
Voor papier-karton, bestek nr. 2017_02, moet de inschrijver verplicht gebruik maken van het online
offerte portaal van Fost Plus via deze link: https://recycling.fostplus.be. De inschrijver moet zich
hiervoor eerst éénmalig registreren via deze link: https://registerforetendering.fostplus.be. Met de
inloggegevens die hij nadien per mail ontvangt van Fost Plus, kan hij in het offerteportaal het bestek
opvragen en zijn offerte indienen. Per onderneming is slechts 1 registratie mogelijk en de
inloggegevens blijven geldig.
5) De op deze recyclage-opdracht toepasselijke procedureregels worden bepaald door de erkenning
van Fost Plus vzw als Erkend Organisme in het kader van het Interregionaal Samenwerkingsakkoord,
zoals toegekend door de Interregionale Verpakkingscommissie op haar vergadering van 19 december
2013. Een kopie van deze erkenning kan verkregen worden op het adres vermeld onder 1.
6) Bijkomende inlichtingen over de opdracht kunnen verkregen worden bij:
- Mevr. Katrien Menten voor papier-karton
- Dhr. Arn Malef voor kunststof flessen en flacons
- Dhr. Arnaud Martin voor metalen en drankkartons,
op het adres vermeld onder §1 of via recycling@fostplus.be.
7) De offertes, opgesteld in het Nederlands, Frans of Engels, dienen ten laatste op volgende data
en uren in het bezit te zijn van de opdrachtgever, op het adres vermeld onder §1:
-

-

voor papier-karton:
vrijdag 13 oktober 2017, om 10u00 voor de
papieren documenten (inschrijvingsformulier en inventaris); de overige documenten
moeten online ingediend worden via het offerteportaal tegen uiterlijk donderdag 12
oktober 2017 om 23u59;
voor kunststof flessen en flacons:
vrijdag 13 oktober 2017, om 10u30;
voor metalen:
vrijdag 13 oktober 2017, om 12u00;
voor drankkartons:
vrijdag 13 oktober 2017, om 13u00.

