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Concessievoorwaarden 

 

1. Motivering 

De stad Ronse verleent, onder de vorm van een concessieovereenkomst, de mogelijkheid tot 

het exploiteren van een domeinconcessie van het in concessie gegeven deel van het openbaar 

domein waarop LED-borden worden geplaatst met het oog op de publieke en private uitbating 

van deze LED-borden. 

De toewijzing van de concessie tot uitbating zal gebeuren na een bekendmaking van de 

concessievoorwaarden en een oproep tot kandidaten. De algemene en bijzondere 

voorwaarden zoals vermeld in de bijgevoegde concessieovereenkomst zijn een essentieel 

onderdeel van de concessie. Als gunningscriteria gelden de beoordeling van zichtbaarheid van 

de boodschappen (20%), de kwaliteit van de schermen (50%) alsook de concessievergoeding 

(30%). Door het indienen van een offerte verklaart de kandidaat zich akkoord met alle 

onderdelen van de concessieovereenkomst. 

 

2. Voorwaarden tot deelname aan de mededeling 

A. Natuurlijke personen 

Natuurlijke personen die aan de bieding voor het bekomen van de concessie deelnemen zullen, 
vóór de toewijzing, volgende stukken dienen voor te leggen: 

 Recent bewijs van goed gedrag en zeden met vermelding van de nationaliteit  

 Eventueel een uittreksel uit het Handelsregister 

 

B. Rechtspersonen  

Rechtspersonen die aan de bieding voor het bekomen van de concessie deelnemen zullen, 
naast de voormelde stukken van de zaakvoerder als natuurlijk persoon, ook volgende stukken 
voorleggen: 

 Afschrift van de stichtingsakte en eventuele wijzigingen 
 Opgave van de samenstelling van de raad van bestuur 

 

C. Verschillende personen 
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Indien verschillende personen, zowel natuurlijke als rechtspersonen, gezamenlijk aan de 
bieding deelnemen, moeten de voormelde documenten voor iedere persoon worden ingediend 
en de inschrijving door iedereen worden ondertekend. Door de deelname aan de bieding zijn 
zij hoofdelijk onder elkaar en ondeelbaar tussen hun rechtsopvolgers gehouden tot alle 
verplichtingen voorkomend uit de concessie. Ze duiden de perso(o)n(en) onder hen aan die 
de vereniging zal of zullen vertegenwoordigen bij de concessiegever.  

 

3. Gunningscriteria 

Bij de beoordeling voor het afsluiten van een concessieovereenkomst tussen de gemeente als 
concessiegever en de te weerhouden kandidaat worden volgende gunningcriteria voorop 
gesteld: 

 zichtbaarheid van de boodschappen (20%)  

 de kwaliteit van de schermen (50%)  

 de concessievergoeding (30%). 

 

De kandidaat zal bij zijn offerte een verantwoording voegen waarbij aangetoond wordt welke 
LED-borden worden aangeboden in relatie tot artikel 7 van de Concessieovereenkomst. 

De toewijzing zal geschieden aan de kandidaat met de hoogste score gelet op de 
gunningscriteria en dit na vergelijking van de offertes van de verschillende kandidaten. 

 

4. Inhoud van de offerte 

De kandidaat dient volgende documenten te voegen: 

 het correct invullen van het inschrijvingsformulier  

 met toevoeging van de gevraagde stukken 

 

5. Wijze van indienen offerte 

De inschrijving tot het bekomen van de concessie dient uiterlijk op 8 juli 2021 om 10.30 u per 
e-mail verzonden te worden naar volgend mailadres: td@ronse.be. Het moment van het 
registreren van de email op voormeld adres geldt als criterium ter beoordeling van het tijdig 
indienen van de inschrijving. 

De offerte van de kandidaat die niet overeenstemt met de voorwaarden van de concessie, de 
vereiste gegevens niet vermeldt of een voorbehoud inhoudt omtrent de algemene en 
bijzondere voorwaarden van de concessie, of die de nodige bekwaamheidsbewijzen niet kan 
leveren, kan op grond van onregelmatigheid worden afgewezen. 
 

6. Opening van de offertes 

Er zal geen publieke openingszitting voorzien worden voor de opening van de offertes. 
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7. Gestanddoeningstermijn 

De kandidaten blijven gebonden op grond van hun inschrijving, gedurende een termijn van 
120 kalenderdagen, ingaande op de dag volgend op de dag van de vastgestelde datum van 
de opening van de biedingen. 

 

8. Toewijzing 

Bij het beoordelen van de kandidaturen mogen er geen tegen- aanwijzingen van morele en/of 
financiële moeilijkheden uit het verleden blijken. Het college van burgemeester en schepenen 
heeft het recht dit te controleren en dit mits afdoende motivering als uitsluitingscriterium te 
gebruiken. 

De toewijzing gebeurt door het college van burgemeester en schepenen na opening en 
vergelijking aan de hand van voormelde gunningscriteria van de ingekomen offertes waarbij 
het zich het recht voorbehoudt: 

 onder de ingediende inschrijvingen deze niet te weerhouden die niet de gevraagde stukken 
en/of gegevens bevatten 

 eventueel de concessie niet toe te wijzen 

De gekozen kandidaat zal per aangetekend schrijven worden verwittigd van de toewijzing en 
worden uitgenodigd tot de ondertekening van de concessieovereenkomst. De niet-gekozen of 
niet-weerhouden kandidaten worden eveneens op de hoogte gesteld. 

 

9. Bijlagen 

Als bijlagen aan deze concessievoorwaarden worden gevoegd: 

 Offerteformulier 

 Concessieovereenkomst 
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BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER 

 

Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. 

Het totale offertebedrag moet zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven. 

 

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): 
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verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden tot het bekomen van de concessie 

voor het plaatsen van LED-borden met het oog op de publieke en private uitbating van deze 

LED-borden, door de gemeenteraad goedgekeurd in de zitting van 31 augustus 2020 en 5 

oktober 2020. 

 

verbindt of verbinden zich tot uitvoering van deze opdracht overeenkomstig de bepalingen en 

voorwaarden opgenomen in de concessieovereenkomst en de concessievoorwaarden: 

 

voor een jaarlijkse concessievergoeding van: 

 

(in cijfers) 

 

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

 

(in letters) 

 

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

 

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

 

voegt hierbij als bijlagen de vermelde documenten waarvan sprake is in: 

 

 ‘Concessievoorwaarden’ 

 ‘Gunningscriteria’ 

 

Algemene inlichtingen 

 

Inschrijvingsnr. bij de RSZ.: 

Ondernemingsnummer (alleen in België): 

 

 

 

Gedaan te........................, op ..................  

 

De inschrijver, 

 

 

Handtekening: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

Naam en voornaam: ………………………………………………………………………………………………… 

 

Functie: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


