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Bijlage 7 Formulier verklaring inzake volledigheid en conformiteit Eerste Dialoogvoorstel 

BESCHRIJVEND DOCUMENT AANGAANDE HERONTWIKKELING VAN DE LEOPOLDSKAZERNE VOOR 

DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN 

Concurrentiedialoog 

FORMULIER VERKLARING INZAKE VOLLEDIGHEID EN CONFORMITEIT EERSTE 

DIALOOGVOORSTEL 

Verplicht te gebruiken voor de indiening van het Eerste Dialoogvoorstel 

INVENTARIS VAN DE DOCUMENTEN BIJ HET EERSTE DIALOOGVOORSTEL 

 

Bij het formulier eerste Dialoogvoorstel worden de volgende Documenten gevoegd, die ondertekend moeten worden door de 

Deelnemer (desgevallend door alle leden van het Samenwerkingsverband) onder de vermelding 

 

"Opgemaakt door ondergetekende op [**datum] om gevoegd te worden bij zijn Eerste Dialoogvoorstel van heden." 

 

ONDERDEEL  
CONFORM 

HOOFDSTUK 

BIJGEVOEGD 

JA/NEE 

A. INHOUDSTAFEL   

B. INLEIDEND DEEL (ADMINISTRTIEF DEEL VAN DE INSCHRIJVING)   

 formulier eerste dialoogvoorstel   

 formulier verklaring inzake volledigheid en conformiteit   

 formulier aftoetsing minimale vereisten  cfr. deel 4 punt 17.1 en 17.2   

 
uniek aanspreekpunt en rechtsgeldig vertegenwoordiger van het 

Samenwerkingsverband cfr. deel 5 punt 19.6 
  

 Bewijs ondertekeningsbevoegdheid   

C.  KWALITEITSCRITERIUM   

C.1 
FUNCTIONALITEIT, ARCHITECTUUR, RUIMTELIJKE INPASSING, 

CULTURELE DUURZAAMHEID 
  

C.1.a Concept cfr. deel 5 punt 18.1 C.1.a   

 samenhangende conceptnota met ontwerpvisie en masterplan   

 een overzichtsplan van de netto vloeroppervlakten    

 
een nota conformiteit met Concept RUP 167 Stedelijk Wonen en Ontwerpkader 

cfr. deel 4 punt 17.2  
  

C.1.b Provinciehuis cfr. deel 5 punt 18.1 C.1.b   

 schetsontwerp    

  afpuntlijst netto oppervlakte cfr. deel 4 punt 17.2   

C.1.c Ondergrondse multifunctionele ruimte cfr. deel 5 punt 18.1 C.1.c   

 schetsontwerp   

  een schriftelijke engagement cfr. deel 4 punt 17.2 .    

C.1.d Buitenruimte cfr. deel 5 punt 18.1 C.1.d   

 schetsontwerp   

 visienota   
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C.1.e Overige deel van de site cfr. deel 5 punt 18.1 C.1.d   

 schetsontwerp   

 programmatorische invulling en programmanota   

C.2 DUURZAAMHEID EN TECHNIEKEN cfr. deel 5 punt 18.1 C.2   

 een algemene visienota en aanpak op duurzaamheid    

 schriftelijk engagement cfr. deel 4 punt 17.2    

C.3 PLAN VAN AANPAK cfr. deel 5 punt 18.1 C.3   

 nota met plan van aanpak   

 schriftelijk engagement inzake opgelegde bouwtermijnen cfr. deel 4 punt 17.2   

D. FINANCIEEL CRITERIUM cfr. deel 5 punt 18.1. D   

 totale inschrijvingsprijs cfr. deel 4 punt 17.2   

 financieel model cfr. deel 5 punt 18.1 D   

 
schriftelijk engagement inzake prijsopgave in het tweede dialoogvoorstel voor 

een kortlopend onderhoudscontract en kortlopend exploitatiecontract  
  

 

Ondergetekende verklaart hierbij dat bovenstaande checklist naar waarheid is ingevuld en verklaart zich conform met alle 

bepalingen van het Beschrijvend document. 

Datum  : __________________ 

Plaats  : __________________ 

Naam  : __________________ 

Functie  : __________________ 

Onderneming : __________________ 

Handtekening : __________________ 

 

Verklaring van volledigheid 

Indien de Kandidaat een combinatie is zonder rechtspersoonlijkheid, dienen tevens alle deelnemers in de combinatie 

bovengenoemde verklaring te ondertekenen. 

Indien de Kandidaat een combinatie is met rechtspersoonlijkheid, kan met een schriftelijke verklaring van een bevoegd 

vertegenwoordiger van de combinatie worden volstaan. 

 

*   * * 


