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OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN ONTWERPER 
SOCIAAL HUISVESTINGSPROJECT 

 
 
 
 

KNOKKE-HEIST (Heist) : HEULEBRUG OOST 
 

 
            

Contactpersoon 
 

Bernard Despiegelaere  
Kraaiennestplein 1 bus 4 
8301 Knokke-Heist  
Tel: 050-530.890 
Fax: 050-530.895 
E-mail: info@theistbest.be 

  



 

 1) OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT 
Het project wordt gerealiseerd op twee percin bijlage) in de wijk Heulebrug te Knokke1680 m²). Hierop dienen (minstens) 32 woongelegenheden voorzien
De nadruk dient te liggen op 2 slaapkamerappartementen. Daarnaast kslaapkamerappartementen in het project opgenomen worden.
 

 
Het voorwerp van deze architectuuropdracht is het ontwerp en de realisatie van sociale huurwoningen in opdracht van de bouwheer, zijnde T’ Heist Best. Voor het ontwertussen T’ Heist Best en de geselecteerde ontwerper. modelcontract VMSW en barema 2006 nieuwbouw. voor het contract is dat die zal horen bij het totaal aantal voorziene woningen. 
Er worden bijgevolg ontwerpideeën gevraagd die ingebed zijn in de principes van de stedenbouwkundige mogelijkheden van het geldende RUP ‘Dorpskern Heist’ en deel Oost’, en die tegelijk een degelijke woonkwaliteit garanderen, voldoende flexibiliteit en aanpasbaarheid in zich dragen, anticiperen op duurzaamheidsaspecten zowel qua opbouw als later gebruik en die bovendieworden binnen een aanvaardbaar bouwbudget. bewoners.  

 
roject wordt gerealiseerd op twee percelen ( zie rechthoekige bruine percelen op plan infra en verkavelingsplanin bijlage) in de wijk Heulebrug te Knokke-Heist die samen 3318 m² omvatten (perceel 1 = 1638 m² en perceel 2 = dienen (minstens) 32 woongelegenheden voorzien te worden . 

De nadruk dient te liggen op 2 slaapkamerappartementen. Daarnaast kunnen ook een aantal 1slaapkamerappartementen in het project opgenomen worden. 

Het voorwerp van deze architectuuropdracht is het ontwerp en de realisatie van sociale huurwoningen in opdracht van de bouwheer, zijnde T’ Heist Best. Voor het ontwerp van de huurwoningen wordt er’ Heist Best en de geselecteerde ontwerper. Het ereloon van de opdracht is vastgelegd volgens het modelcontract VMSW en barema 2006 nieuwbouw. Het percentage waarmee rekening dient gehouden te wvoor het contract is dat die zal horen bij het totaal aantal voorziene woningen.  
Er worden bijgevolg ontwerpideeën gevraagd die ingebed zijn in de principes van de stedenbouwkundige mogelijkheden van het geldende RUP ‘Dorpskern Heist’ en de voorschriften van de verkaveling ‘Heulebrug Fase 2 tegelijk een degelijke woonkwaliteit garanderen, voldoende flexibiliteit en aanpasbaarheid in zich dragen, anticiperen op duurzaamheidsaspecten zowel qua opbouw als later gebruik en die bovendieworden binnen een aanvaardbaar bouwbudget. Het ontwerp moet een meerwaarde bieden aan de omgeving en de 
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Het voorwerp van deze architectuuropdracht is het ontwerp en de realisatie van sociale huurwoningen in opdracht p van de huurwoningen wordt er een contract opgesteld Het ereloon van de opdracht is vastgelegd volgens het Het percentage waarmee rekening dient gehouden te worden 

Er worden bijgevolg ontwerpideeën gevraagd die ingebed zijn in de principes van de stedenbouwkundige iften van de verkaveling ‘Heulebrug Fase 2 tegelijk een degelijke woonkwaliteit garanderen, voldoende flexibiliteit en aanpasbaarheid in zich dragen, anticiperen op duurzaamheidsaspecten zowel qua opbouw als later gebruik en die bovendien gerealiseerd Het ontwerp moet een meerwaarde bieden aan de omgeving en de 
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Er dient aandacht besteed te worden aan:  
* Duurzaamheid.  
Het streven naar een hoge mate van flexibiliteit houdt op zich al een duidelijke keuze voor duurzaamheid in. Daarnaast verdient ook de meer technologische benadering van duurzaamheid de nodige aandacht. Energievoorziening en beperking van het energieverbruik, waterverbruik en -zuivering, doeltreffend gebruik van hernieuwbare grondstoffen,….. zijn aandachtspunten, waar in de gunningsprocedure aandacht aan zal geschonken worden.  
Duurzaamheid kan ook verkregen worden door de planindeling en het concept. Die aspecten dienen in het ontwerp wel voldoende uitgewerkt te worden. 
 * Toegankelijkheid, veiligheid, innovatie  
Dit betreft zowel elke individuele woning, de relatie tussen de verschillende woningen als de integratie van de woningen in de onmiddellijke omgeving, de privatieve en gemene delen. Er wordt niet enkel gedoeld op toegankelijkheid en veiligheid voor minder mobiele of andersvalide personen maar wel een integrale benadering van toegankelijkheid van jong tot oud, binnen het gehele concept met een visie op lange termijn. Dit alles in bijzondere synergie met creativiteit en architecturale meerwaarde.  
 
* Flexibiliteit.  
Bij de vraag voor wie de woningen bestemd zijn verdienen alle doelgroepen aandacht: Zowel alleenstaanden, jonge gezinnen, gezinnen met kinderen als ouderen, alsook andersvaliden met lichamelijke of geestelijke beperkingen. De ontwerper dient een visie te ontwikkelen waarbij de bewoonbare oppervlaktes optimaal benut worden. De resultaten moeten de opdrachtgever de mogelijkheid bieden om keuzes te maken naar invulling van het hele woonproject. Niettemin worden vooral 2 slaapkamerappartementen beoogd. 
De ontwerper staat ook in voor het aanstellen van een ontwerpteam voor het volledige ontwerp, inclusief de inplanting, stedenbouwkundige invulling, het ontwerp van de infrastructuur- en omgevingswerken, de architecturale uitwerking van de plannen (bouwplannen, elektrische installaties, sanitaire installaties, ventilatiesystemen enz.) het opstellen van de documenten in functie van het bekomen van de bouwvergunning, het opstellen van alle aanbestedingsdocumenten, het nazicht van de aanbesteding zelf, het toezicht op de werken en tenslotte de prestaties verbonden aan voorlopige en definitieve oplevering.   De ontwerper dient aan alle door de opdrachtgever noodzakelijk geachte werk- en plenaire vergaderingen evenals aan alle inspraak- en participatieprocedures actief deel te nemen en hiervan gepast rapportering te doen. Voorts worden de specifieke taken verder toegelicht in het bijgevoegde contract.  Dit alles dient te gebeuren volgens de voorschriften en in nauw overleg met T’ Heist Best, de VMSW, en de gemeente Knokke-Heist, ea.   Binnen de architectuuropdracht zal ook de stabiliteitsstudie vervat zitten met alle hieraan verbonden werkzaamheden en verantwoordelijkheden.  Indien het kantoor van de kandidaat-inschrijver zelf beschikt over de gepaste deskundigheid en ervaring kan hiervan uiteraard gebruik gemaakt worden. Zo niet zal de kandidaat-inschrijver zich van bij de inschrijving engageren met (een)externe deskundige(n). Het hiermee gepaard gaande ereloon zal vervat zitten in het voorstel tot ereloon (coëfficiënt) voor de huidige opdracht.  
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Het grondmechanisch onderzoek en het grondtechnisch onderzoek ivm het eventueel nodige grondverzet zal in samenspraak met de weerhouden kandidaat worden uitbesteed aan externe(n). De hiermede gepaard gaande kosten worden door de huisvestingsmaatschappij ten laste genomen en rechtstreeks verrekend met de externe uitvoerder.   Binnen de architectuuropdracht zal ook de EPB-verslaggeving en ventilatiedeskundige vervat zitten met alle hieraan verbonden werkzaamheden en verantwoordelijkheden.  Indien het kantoor van de kandidaat-inschrijver zelf beschikt over de gepaste deskundigheid en ervaring kan hiervan uiteraard gebruik gemaakt worden. Zo niet zal de kandidaat-inschrijver zich van bij de inschrijving engageren met (een)externe deskundige(n). Het hiermee gepaard gaande ereloon zal vervat zitten in het voorstel tot ereloon voor de huidige opdracht.   Binnen deze architectuuropdracht zal ook de studie van de speciale technieken vervat zitten met alle hieraan verbonden werkzaamheden en verantwoordelijkheden.  Indien het kantoor van de kandidaat-inschrijver zelf beschikt over de gepaste deskundigheid en ervaring kan hiervan uiteraard gebruik gemaakt worden. Zo niet zal de kandidaat-inschrijver zich van bij de inschrijving engageren met (een)externe deskundige(n). Het hiermee gepaard gaande ereloon zal vervat zitten in het voorstel tot ereloon voor de huidige opdracht.   Binnen de architectuuropdracht zal ook de veiligheidscoördinatie vervat zitten met alle hieraan verbonden werkzaamheden en verantwoordelijkheden.  Indien het kantoor van de kandidaat-inschrijver zelf beschikt over de gepaste deskundigheid en ervaring kan hiervan uiteraard gebruik gemaakt worden. Zo niet zal de kandidaat-inschrijver zich van bij de inschrijving engageren met (een)externe deskundige(n). Het hiermee gepaard gaande ereloon zal vervat zitten in het voorstel tot ereloon voor de huidige opdracht.   Ook de rioolkeuring en zonodig omgevingswerken zit vervat binnen de architectuuropdracht.   De ontwerper staat ook in voor alle coördinatie van deze gehele opdracht en dit zowel binnen de fase voorontwerp, uitvoeringsontwerp, aanbestedingsdossier als tijdens de uitvoering van de werken tot en met de definitieve oplevering.  Het door de inschrijver voorgestelde team - dat in zijn geheel als ontwerper wordt aangeduid - zal instaan voor het verdere ontwerp- en bouwproces. Het is de inschrijver dan ook verboden deze architectuuropdracht in onderaanneming uit te geven en de inschrijver zal desgevallend zelf instaan voor het realisatie van het volledige project.  De inschrijver verklaart zich akkoord, door deelname aan deze offerteaanvraag, met alle bepalingen uit dit bestek.  
Het ontwerp zal voldoen aan het bouwtechnisch bestek woningbouw en de C2008 van de VMSW, de simulatietabel en de prijsnormen van de VMSW, de technische richtlijnen van T’ Heist Best en het inplantingsplan in bijlage. Indien er recentere onderrichtingen en/of richtlijnen zijn bij het toewijzen van het contract zullen deze onderrichtingen toegepast worden. 
De onderrichtingen zijn te vinden op www.vmsw.be. 
Nadere informatie aangaande de onderrichtingen kan verkregen worden bij: 
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Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) 
Koloniënstraat 40 
1000 Brussel 

 
Deze opdracht verloopt in de volgende fasen: 

1. Offerteaanvraag voor de aanstelling van een ontwerper (1 fase) 
2. Ontwerp- en uitvoeringsopdracht volgens de van toepassing zijnde regelgeving /  onderrichtingen / bestekken van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen  De opdrachtgevende besturen gunnen de opdracht aan de ontwerper op basis van de hierna vermelde criteria. De voertaal van deze gunningopdracht is Nederlands. 

De in te dienen stukken dienen onder gesloten omslag uiterlijk op donderdag 18/01/2018 om 11u30 op volgend adres ingediend te worden bij: 
 
T’ Heist Best 
T.a.v. Bernard Despiegelaere 
Kraaiennestplein 1 bus 4, 8301 Knokke-Heist 
met vermelding ‘Kandidatuur opdracht Heulebrug Oost’ 

Zowel de kandidaatstelling als de offerte worden in 2 exemplaren ingediend. 
Het bestuur houdt zich het recht voor om de opdracht niet toe te wijzen indien zij de mening zijn toegedaan dat de kansen tot het succesrijk uitvoeren van de opdracht onvoldoende zijn. 
Kandidaten aanvaarden dat mogelijkerwijze een deelproject verwezenlijkt zal worden zonder dat hiervoor schadevergoeding gevraagd kan worden. 
Alle ingediende documenten worden eigendom van de opdrachtgevende besturen. Iedere deelnemer ziet af van elke vorm van schuldvordering voor het gebruik van de ingediende documenten. Iedere deelnemer behoudt het auteursrecht van de door hem/haar ingediende documenten, uitgezonderd voor wat het publicitair gebruik ervan betreft door de opdrachtgevende besturen. Door zijn/haar deelname verleent de deelnemer aan de opdrachtgevende besturen een gratis en vrij te gebruiken reproductierecht dat onder meer kan aangewend worden voor publicatie(s) zowel in drukvorm als digitaal, tentoonstellingen. 
De weerhouden en niet weerhouden kandidaten zullen schriftelijk op de hoogte gebracht worden van de beslissing van de opdrachtgevende besturen. 
De volgende voorschriften zijn van toepassing op deze offerteaanvraag: - de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten van werken, leveringen en diensten en de daaropvolgende aanvullingen en wijzigingen - het Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing van overheidsopdrachten klassieke sectoren en de daaropvolgende aanvullingen en wijzigingen 
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- het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken en de daaropvolgende aanvullingen en wijzigingen - de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten - het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), de Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk   Er wordt voor deze opdracht een borgsom geëist.  2 Stukken in te dienen bij de kandidatuurstelling voor deze opdracht en instructies. 
 2.1 Inschrijvingsformulier I 2013.   a) Maak uitsluitend gebruik van het rooskleurig formulier "ID 97" waarvan een exemplaar bij het bijzonder bestek VM/B 2013 gevoegd is.   b) Vul als prijs in: Barema VMSW x xyz %, waarbij xyz het percentage is waarmee het barema VMSW zal dienen vermenigvuldigd te worden om uw ereloon te berekenen. Voorbeeld: indien u zet “Barema VMSW x 95%”, bedraagt uw ereloon het ereloon volgend uit het Barema 2006 vermenigvuldigd maal 95%.   c) Er wordt geen gebruik gemaakt van een inventaris. Vandaar dat u rubriek E op het inschrijvingsformulier mag schrappen.   d) Indien bepaalde andere gedeelten van dit formulier niet van toepassing zijn, kunnen deze geschrapt worden.   e) Om niets te vergeten, lees aandachtig al de op het formulier voorkomende verwijzingen. Iedere onvolledige inschrijving kan nietig worden verklaard.   f) Vergeet niet de inschrijving te ondertekenen en te dateren.   2.2 Bewijs dat de inschrijver beschikt over het diploma van architect of ingenieur-architect,   2.3 Bewijs dat de inschrijver ingeschreven is op een tabel van de Orde van Architecten (of gelijkwaardig),   2.4 Verklaring dat de inschrijver bereid is zich voor het toevertrouwde project in al zijn aspecten te schikken naar de bepalingen en richtlijnen van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en van T’ Heist Best, alsook de bepalingen van het typecontract 2006 en de ereloonbarema's van de VMSW te aanvaarden als toekomstige bindende overeenkomst tussen partijen; voor de opdracht(en) het Nederlands als voertaal gebruiken; bereid zijn samen te werken met opdrachthoudende collega's, ingenieurs, enz.   2.5 Een schriftelijke verklaring op eer dat er geen schulden zijn tegenover de administratie van BTW, Directe Belastingen en R.S.Z.   2.6 Een bewijs van verzekering tegen beroepsfouten, met relevante minimumdekking voor het betrekkelijke project.   
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2.7 Een bewijs van vakbekwaamheid via het overmaken van de hieronder staande informatie en/of portfolio:   Tussen 1 tot max. 3 relevante ontwerpopdrachten van nieuwbouwprojecten sociale woningbouw, met bouwvergunning, waarvan het dossier volgens de richtlijnen van de VMSW opgesteld werd in de loop van de afgelopen 5 jaar en waarvan minstens 1 werk qua budget minstens een kwart bedroeg van het hier betreffende project.  2.8 Conceptnota met technische visie en inzichten in het project.   2.9 Het schetsontwerp omvat ENKEL vellen A3 of A4 (met maataanduidingen) tenzij anders vermeld. Dit schetsontwerp met inplantingsplan van de verschillende woningen en het ontwerp van de openbare ruimte en zal bestaan uit: 
 

 beschrijvende studie technieken (o.a. verwarming, ventilatie, warm water...) 
 een raming van de kostprijs van de woningen op basis van geraamde oppervlaktes en eenheidsprijzen 
 de VMSW-simulatietabel inzake de kostprijs 
 nota inzake verantwoording van het voorgestelde project 
 plannen met de indeling van de verschillende woningtypes op een gebruikelijke schaal (1/200,1/100 …)  
 doorsneden van de verschillende woningtypes  
 schetsen van de gevels  
 een sobere volumemaquette met schaal 1/100 en/of een 3D-simulatie is toegelaten   2.10 Dubbele omslag   Vergeet niet dat de offertes die per post worden opgestuurd, in een dubbele omslag moeten worden gestoken, waarop de vereiste vermeldingen werden aangebracht. (Zie art. 104 van het KB van 08.01.1996). 

De opdracht wordt gegund aan de deelnemer die de hoogste score haalt bij nazicht van de kwalitatieve inhoud van volgende geleverde documenten. 
Er worden 2 exemplaren van het schetsontwerp ingediend. 
 
 
3 Gunningscriteria 

 
Het schetsontwerp zal beoordeeld worden op basis van volgende criteria: 

 woonkwaliteit (functionele indeling van de woningen, lichtinval, bemeubelbaarheid, privacy, private buitenruimte(s), bergruimte) + het technisch aspect (30 punten); 
 inpassing van het woningbouwproject in de urbanistische realiteit van Knokke-Heist, deelgemeente Heist, en de specifieke omgeving waar het sociale woonproject gebouwd zal worden (30 punten); 
 architecturale kwaliteit (originaliteit gebruikte vormentaal, vorm als uitdrukking van de functie, herkenbaarheid in de homogeniteit) (20 punten); 
 duurzaam wonen en ecologisch bouwen (10 punten); 
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 geraamde kostprijs van de woningen, deze kostprijs dient te voldoen aan de VMSW prijsnormen (10 punten);  
Nadere toelichting ereloon ( maximum 10 punten):  Beoordelingscriteria volgens de volgende formule:   aantal punten voor offerte Y = 10 – {(FY – F1) /(F1/10)}  met:  FY = coëfficiënt van offerte Y  F1 = coëfficiënt van de laagste conforme inschrijving   Voorbeeld:  Inschrijver X schrijft in met coëfficiënt Fx=1,5  Inschrijver Y schrijft in met coëfficiënt FY=1,7  Inschrijver Z schrijft in met coëfficiënt FZ=1,2   Berekening gewicht voor elke inschrijver:  Inschrijver X: 10-(0,3/0,12) = 7,5  Inschrijver Y: 10-(0,5/0,12) = 5,8  Inschrijver Z: 10-(0/0,12) = 10   
Indien de berekening van het gewicht voor een inschrijver negatief blijkt te zijn, dan wordt het gewicht nul. 
 
Schetsontwerpen en plannen die onvolledig of onduidelijk zijn of manifest niet voldoen aan de VMSW-ontwerponderrichtingen kunnen door de beoordelingscommissie worden uitgesloten. 
 
4 Beoordelingscommissie 
 De beoordelingscommissie bestaat mogelijkerwijze uit: 

 een vertegenwoordiger van de gemeente Knokke-Heist 
 een afgevaardigde van de gemeente Knokke-Heist, dienst Stadsontwikkeling 
 de voorzitter van T’ Heist Best 
 de directeur van T’ Heist Best 
 een vertegenwoordiger van de raad van bestuur van T’ Heist Best 
 een vertegenwoordiger van de VMSW  Aan de beoordelingscommissie kan een verslaggever toegevoegd worden die enkel als verslaggever gemandateerd 

is.  
De beoordelingscommissie: 
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 beoordeelt de ingediende dossiers volgens de opdrachtomschrijving en de bovenvermelde criteria 
 kan desgevallend een bijkomende toelichting vragen aan één of meerdere inschrijvers 
 wordt minstens veertien dagen van te voren uitgenodigd, in deze uitnodiging zal de plaats, de datum en het uur meegedeeld worden 
 beraadslaagt met gesloten deuren 
 is tot geheimhouding verplicht  De beoordelingscommissie zal haar uitspraak motiveren in het verslag dat de enige wijze van communicatie hierover vormt. Andere wijzen van communicatie tussen de beoordelingscommissie, de opdrachtgevende besturen en deelnemer(s) over de uitspraak van de jury zijn niet mogelijk. 

Het advies van de beoordelingscommissie is bindend. De uiteindelijke gunning van de opdracht gebeurt door het opdrachtgevende bestuur van T’ Heist Best. 
 
5 BIJLAGEN 
 

 Bijlage 1: contract 2006 (PDF) 
 Bijlage 2: barema 2006 (PDF) 
 Bijlage 3: richtlijnen projecten T’ Heist Best (PDF) 
 Bijlage 4: verkavelingsplan Heulebrug (PDF) 
 Bijlage 5: verkavelingsvoorschriften ‘Heulebrug Fase 2 deel Oost’(PDF) 
 Bijlage 6: RUP ‘Dorpskern Heist’ (PDF)  


