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Belangrijkste wijzigingen ingevolge het repartie KB

(Multi-)Reparatie KB
Op 18 april 2018 is het KB tot wijziging van meerdere koninklijke besluiten op het vlak van overheidsopdrachten en concessies en tot aanpassing
van een drempel in de wet van 17 juni
2013 betreffende de motivering, de
informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten, bepaalde
opdrachten voor werken, leveringen
en diensten en concessies verschenen
in het Belgisch Staatsblad.
Onderstaand gaan we even kort in op
enkele belangrijke wijzigingen in het
KB plaatsing overheidsopdrachten in
de klassieke sectoren van 18 april
2017. Deze wijzigingen zijn in werking getreden vanaf 28 april 2018
behalve het deel UEA dat van toepassing is vanaf 18 april 2018. Deze wijzigingen zijn van toepassing op lopende plaatsingsprocedures, met uitzondering van de wijzigingen inzake
het gebruik van het UEA en btw, die
slechts gelden voor opdrachten die
vanaf de datum van inwerkingtreding
(hadden moeten) worden bekendgemaakt of, in geval van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande
bekendmaking, waarvoor vanaf die
datum tot het indienen van een offerte

wordt uitgenodigd.

Uiterste tijdstip

RSZ-attest

Het begrip “uiterste tijdstip van
indiening’” voor het indienen van
aanvragen tot deelneming en offertes
wordt verder verduidelijkt. Voortaan
dienen deze ingediend te zijn “vóór de
limietdatum en het limietuur”.
Hierdoor zijn voortaan aanvragen tot
deelneming en offertes die toekomen
op het tijdstip van indiening als
laattijdig te beschouwen.

Het attest dat wordt uitgereikt door de
RSZ heeft voortaan betrekking op het
"laatste vervallen kalenderkwartaal"
vóór de limietdatum voor de ontvangst
van de aanvragen tot deelneming of de
offertes en niet meer op het "laatste
afgelopen kalenderkwartaal". Omwille
van de diverse vervaltermijnen voor
de betaling van de socialezekerheidsbijdragen
die
in
de
RSZreglementering bestaan, is de RSZ
immers niet in de mogelijkheid om
enkele dagen volgend op het aflopen
van een kalanderkwartaal reeds een
attest uit te reiken dat betrekking heeft
op dat "afgelopen" kalenderkwartaal.

Vertaling documenten
De uitzondering in artikel 53, §1 KB
Plaatsing klassieke sectoren wordt
afgeschaft.
De
aanbestedende
overheid mag voortaan, in het kader
van
het
onderzoek
van
de
uitsluitingsgronden en de kwalitatieve
selectie, een vertaling vragen van de
verschillende
attesten/documenten
zelfs als ze in één van de drie
landstalen opgesteld zijn.

Conclusie





Het RSZ-attest moet voortaan betrekking hebben op het laatste vervallen kalenderkwartaal
Een vertaling vragen van attesten/documenten in het kader van de kwalitatieve selectie
is mogelijk zelf indien ze zijn opgesteld in één van de drie landstalen.
Het begrip ‘uiterste tijdstip van indiening’ wordt verduidelijkt en gewijzigd naar ‘vóór
de limietdatum en limietuur’.
Er moet verplicht gebruik worden gemaakt van het elektronisch Uniform Europees
Aanbestedingsdocument (UEA) vanaf 18 april 2018.

Gebruik UEA
De datum vanaf wanneer verplicht
gebruik moet worden gemaakt van het
elektronisch Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) wordt
vastgesteld op 18 april 2018. Dit betekent concreet dat het UEA vanaf 18
april 2018 verplicht elektronisch moet
worden overgemaakt aan de aanbesteder, doch slechts voor de opdrachten
die vanaf die datum (hadden moeten)
worden bekendgemaakt of, in geval
van een onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking,
waarvoor vanaf die datum tot het
indienen van een offerte wordt uitgenodigd.
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