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Aanmeldingsdossier – opnamelijst van gegadigden  

Aannemer / leverancier / dienstverlener 

Algemeen 

Dit formulier geeft de elementen weer die bij een aanvraag voor opname op een lijst van gegadigden dienen 

meegegeven te worden. 

 

Het binnengestuurde dossier zal beoordeeld worden en het resultaat hiervan zal aan de kandidaat worden 

overgemaakt. 

 

Indien het dossier gunstig wordt beoordeeld zal – voor de aangegeven werken, leveringen en/of diensten – de 

aannemer / leverancier / dienstverlener gedurende één jaar op een lijst van gegadigden komen die zal 

gebruikt worden bij aanbestedingsprocedure zonder voorafgaandelijke bekendmaking. 

Deze termijn gaat in vanaf betekening van de beslissing van gunstige beoordeling. 

Uiteraard behoudt Pidpa zich het recht voor om ook andere aannemers / leveranciers / dienstverleners aan te 

schrijven. 

 

Indien het dossier niet gunstig wordt beoordeeld zal aan de kandidaat de redenen van deze beoordeling 

worden meegedeeld. 

Uiteraard volgt hieruit dat er geen opname op de lijst van gegadigden bij Pidpa zal gebeuren. 

Het staat de kandidaat vrij om op elk moment een nieuw dossier in te dienen. 
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Samenstelling dossier 

Volgende elementen (niet-beperkende lijst) dienen te zijn opgenomen in het aanmeldingsdossier: 

1 Algemeen 

• naam, adres, contactgegevens 

• voorstelling aannemer/leverancier/dienstverlener 

• algemene omzet gedurende de laatste 3 kalenderjaren, specifieke omzet ivm de 

werken/leveringen/diensten die worden voorgesteld 

• referenties 

• ISO-certificaten 

• alle elementen die tot een gunstige beoordeling kunnen bijdragen 

2 Bij aanmelding voor werken 

• voor welke soort werken wordt aangemeld.  

• attest ivm registratie en erkenning van de aannemer 

• veiligheidscertificaten  

3 Bij leveringen 

• voor welke leveringen wordt aangemeld  

• welke attesten werden bekomen (Hydrocheck, Belgaqua, Benor, …) 

• tot welke CPV-code behoren de voorgestelde producten 

• welke elektronische diensten (e-catalogus, …) kunnen aangeboden worden 

4 Bij diensten 

• voor welke diensten wordt aangemeld 

• tot welke CPV-code behoren de voorgestelde diensten 

Overmaken dossier 

Het dossier bezorgen via: 

• post of afgifte:  

Pidpa o.v. – dienst Aankoop-Overheidsopdrachten 

Desguinlei 246  

2018 Antwerpen 

• e-mail: overheidsopdrachten@pidpa.be  

 

 

 

 

 

 


