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Bijlage 5  Formulier Eerste Dialoogvoorstel 

BESCHRIJVEND DOCUMENT AANGAANDE HERONTWIKKELING VAN DE LEOPOLDSKAZERNE VOOR 

DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN  

Concurrentiedialoog 

FORMULIER EERSTE DIALOOGVOORSTEL 

Verplicht te gebruiken voor de indiening van het Eerste Dialoogvoorstel 

NAAM DEELNEMER:  

Rechtsvorm:  

Nationaliteit:  

Woonplaats of maatschappelijke zetel:  

Ondernemingsnummer (indien 

toepasselijk): 

 

 

Bestaande uit de volgende leden [OP TE NEMEN PER LID]: 

NAAM LID VAN HET 

SAMENWERKINGSVERBAND: 

 

Rechtsvorm:  

Nationaliteit:  

Woonplaats of maatschappelijke zetel:  

Ondernemingsnummer (indien 

toepasselijk): 

 

Vertegenwoordigd door: 

Naam van de vertegenwoordiger:  

Indien rechtspersoon, vast 

vertegenwoordigd door: 
 

Functie:  

Bevoegd op grond van: 

(relevante bepalingen uit de 

geconsolideerde statuten, 

benoemingsbesluit en/of volmacht, met 

aanduiding van nummer van bijlage bij 

het formulier waarin deze instrumenten 

zijn opgenomen) 

 

Samen hebbende als contactpersoon en vertegenwoordiger van de Deelnemer: 

Naam vertegenwoordiger van de 

Deelnemer: 

 

Functie:  

Geboortedatum en plaats:  

E-mail:  

Adres:  

Telefoon:  
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Met als Exclusieve of Niet-Exclusieve Onderaannemers of derde op wiens middelen beroep wordt gedaan [OP TE NEMEN 

PER ONDERAANNEMER OF DERDE OP WIENS MIDDELEN BEROEP WORDT GEDAAN]: 

Naam van de Onderaannemer: 
 

Taak: 
 

Exclusief of Niet-Exclusief of derde: 
 

Rechtsvorm: 
 

Nationaliteit: 
 

Woonplaats of maatschappelijke zetel: 
 

Contactpersoon en e-mail: 
 

 

verklaart dat: 

(a) Zij heeft kennisgenomen van het Beschrijvend Document  en onvoorwaardelijk instemt met de daarin neergelegde 

gunningsprocedure; 

(b) Alle informatie die zij in het kader van deze gunningsprocedure aan de Aanbestedende Overheid heeft verstrekt en 

zal verstrekken juist is; 

(c) Zij ten behoeve van de Deelnemer geen overeenkomsten zijn aangegaan die in strijd zijn met het 

mededingingsrecht en de reglementering overheidsopdrachten (in het bijzonder artikel 9 van de Wet van 15 juni 

2006). In het bijzonder verklaren zij dat zij zich niet bevinden in een toestand zoals bedoeld in artikel 64 van het 

KB dd. 15 juli 2011. In voorkomend gevallen leggen de Deelnemers de nodige verklaringen voor. 

(d) Zij begrijpt dat niet-naleving van de in het Beschrijvend Document uiteengezette procedure of van de op grond 

daarvan door Aanbestedende Overheid te geven nadere aanwijzingen kan leiden tot uitsluiting van deelneming. 

(e) Zij aanvaardt dat de leden van het samenwerkingsverband dat de Deelnemer vormt, ten opzichte van de 

Aanbestedende Overheid hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de nakoming van alle uit het Beschrijvend Document 

en daarop gebaseerde nadere aanwijzingen van de Aanbestedende Overheid voortvloeiende verplichtingen. 

(f) alle informatie die zij in het kader van deze gunningsprocedure aan de Aanbestedende Overheid hebben verstrekt 

en zullen verstrekken naar eer en geweten juist is en zij zijn zich er van bewust dat eventueel door Aanbestedende 

Overheid aan te tonen onjuistheden daarin de Aanbestedende Overheid aanleiding kunnen geven de Deelnemer uit 

te sluiten van verdere deelneming aan deze gunningsprocedure. 

 

Aldus getekend te [plaats], [datum] 

 

[naam Deelnemer], 

 

Aldus getekend te [plaats], [datum] 

Naam Naam 

Functie Functie 

Handtekening 

 

Handtekening 
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Naam Naam 

Functie Functie 

Handtekening 

 

 

Handtekening 

 


