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Bijlage 1: Kandidaatstellingsformulier voor de kandidaat-concessionaris 

 
 

 
 

 
 

Kandidaatstelling voor de exploitatie van een Regionaal Overslag Centrum gelegen een de 
Dender te Aalst en de aanleg en de exploitatie van een vrachtwagenparking.  

 

Om uw kandidatuur voor dit terrein in te dienen dient deze ingevulde fiche met bijhorende 
gevraagde documenten samen met een solvabiliteitsattest uiterlijk op 30 juni 2022 om 12 uur 
worden ingediend.  
 
Elke offerte moet vóór de limietdatum en het limietuur ontvangen worden. Laattijdige 
aanvragen tot deelneming worden niet aanvaard. De offertes moeten elektronisch worden 
overgelegd via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/, een 
elektronisch platform in de zin van art. 14, § 7 van de Wet Overheidsopdrachten. 
 
Meer informatie omtrent het gebruik van e-Tendering kan worden bekomen op de website 
http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0)2 
740 80 00, of e.proc@publicprocurement.be.  
 
 
1. Identificatiegegevens van de Kandidaat; 

Bedrijf   :…………………………………………………………………………………. 

Gemachtigde  :…………………………………………………………………………………. 

Contactpersoon  :…………………………………………………………………………………. 

Functie  :…………………………………………………………………………………. 

Adres   :…………………………………………………………………………………. 

  :…………………………………………………………………………………. 

Telefoon   :…………………………………………………………………………………. 

Fax  :…………………………………………………………………………………. 

E-mail  :.………………………………………………………………………………… 

Website  :…………………………………………………………………………………. 

https://eten.publicprocurement.be/
http://www.publicprocurement.be/
mailto:e.proc@publicprocurement.be
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2. Uitsluitingsgronden 

De Kandidaat voegt aansluitend bij dit kandidaatstellingsformulier een verklaring op eer toe dat hij zich 

niet bevindt in een situatie van de vermelde verplichte uitzonderingsgronden. Indien een Kandidaat 

zich in één of meerdere van de facultatieve uitzonderingsgronden bevindt, dient hij/zij bij aanvullend 

bij deze kandidaatstelling daaromtrent de volledige informatie te verschaffen. 

  

3. selectiecriteria 

Financiële bekwaamheid 

De Kandidaat voegt aansluitend bij dit kandidaatstellingsformulier de passende stukken toe inzake 

voldoende solvabiliteit en kredietwaardigheid.  

 

Ervaring inzake watergebonden activiteiten – overslag van goederen 

De Kandidaat voegt aansluitend bij dit kandidaatstellingsformulier een nota met een beschrijving van 

de betreffende referentie en zijn exacte rol daarbij (zie 3.2.2. Ervaring inzake watergebonden 

activiteiten – overslag van goederen) 

 

4. Gunningscriteria 

A. Stadium A -  ROC aan Dender CEMT klasse II 

  

 A.1. Businessplan 

  

De Kandidaat levert aansluitend bij dit kandidaatstellingsformulier een businessplan voor de 

exploitatie van het ROC te Aalst voor schepen gelegen aan de Dender met CEMT klasse II 

waarbij o.m. duidelijk wordt gemaakt hoe de overgang tussen de Dender klasse II en klasse IV 

zal voorbereid worden en met opname van de verschillende onderdelen van het businessplan 

zoals vermeld in het bestek. 

 

A.2. Overslag Dender CEMT II 

   

Overslag 

Dender CEMT II 

Gemiddeld  jaarlijks 

tonnage over een periode 

van 10 jaar uitgedrukt in ton 

Wegingsfactor Gewogen overslag 

Voor derden   

 

1  

Eigen 

activiteiten 

 

 

0,5  

Totaal  
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 A.3. Concessierecht 
 

  Vergoeding (EUR/m²/jaar) (excl. BTW) 

Dender CEMT II 

 
 

 

B. Stadium B – ROC aan Dender CEMT klasse IV 

 

B.1. Businessplan 

  

De Kandidaat levert aansluitend bij dit kandidaatstellingsformulier een businessplan voor de 

exploitatie van het ROC te Aalst voor schepen gelegen aan de Dender met CEMT klasse IV met 

opname van de verschillende onderdelen van het businessplan zoals vermeld in het bestek. 

 

 

B.2. Overslag Dender CEMT IV 

   

Overslag 

Dender CEMT IV 

Gemiddeld  jaarlijks 

tonnage over een periode 

van 10 jaar uitgedrukt in ton 

Wegingsfactor Gewogen overslag 

Voor derden   

 

1  

Eigen 

activiteiten 

 

 

0,2  

Totaal  

 

 

 B.3. Concessierecht 

 

  Vergoeding (EUR/m²/jaar) (excl. BTW) 

Dender CEMT IV 
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C. Vrachtwagenparking 

 

C.1. Plan van aanpak 

 

De Kandidaat levert aansluitend bij dit kandidaatstellingsformulier een plan van aanpak hoe 

hij/zij de vooropgestelde eisen zal realiseren.  

 

C.2. Businessplan 

 

De Kandidaat levert aansluitend bij dit kandidaatstellingsformulier een businessplan voor de 

vrachtwagenparking op basis van de elementen die opgenomen zijn in het bestek.  

 

 

 

Hiermee verklaar ik dit kandidaatstellingsformulier en de bijhorende gevraagde documenten naar 
best vermogen en naar waarheid te hebben ingevuld. 
 
 
Datum:   ………../………./……………….. 
 
 
Naam:   …………………………………………………………………… 
 
Hoedanigheid:   …………………………………………………………………… 
 
 
Handtekening: 


