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I. Beleidsdoelstellingen  
 
De exploitant moet een voorstel uitwerken dat in de lijn ligt van het decreet basisbereikbaarheid alsook aan een 
aantal stedelijke beleidsambities1 . Er dient een voorstel geformuleerd te worden dat aangeeft hoe die ambities 
zullen nagestreefd worden en op welke wijze de exploitant een bijdrage kan leveren tot de realisatie ervan: 

- Het systeem levert een kwaliteitsvolle bijdrage aan het multimodaal vervoersaanbod in de stad. Met 
uitbouw van de gelaagdheid van het openbaar vervoer, zal vervoer op maat een belangrijk item zijn. We 
zien deelsystemen een belangrijke rol spelen binnen dat vervoer op maat. 

- De stad wil de stadsfierheid een boost geven. Dit kan onder meer door de uitbouw van extra faciliteiten, 
waaronder een groter aanbod aan deelmobiliteit. 

- Het systeem versterkt de positieve beleving van de publieke ruimte door inwoners en bezoekers van de 
stad.  De negatieve impact op de publieke ruimte wordt zo veel als mogelijk beperkt. 

I.1 Voorstel van exploitatie 
We vragen aan de exploitant om een plan van aanpak te formuleren dat de exploitatie van het 
deelsysteem beschrijft en waarbij wordt aangegeven op welke manier wordt voldaan aan de 
voorwaarden  geformuleerd in artikel 12 van het stedelijk reglement m.b.t. de exploitatie van 
deelvoertuigen zonder vaste stallinginfrastructuur.  
Volgende elementen worden opgenomen in het plan van aanpak: 

1. Minimumeisen: dit zijn de minimumvoorwaarden waaraan een vergunninghouder moet 
voldoen voor het verkrijgen van een vergunning. 

2.  Kwalitatieve criteria: dit zijn de criteria waarin de aanbieders zich kunnen onderscheiden van 
elkaar. 

We verwachten binnen het plan van aanpak een zelfde structuur (nummering) zoals hieronder 
meegegeven. Voor de  kwalitatieve criteria mogen maximaal 5 pagina’s voorzien worden. Indien 
relevant kan er verwezen worden naar de aanpak in andere steden. Andere eventuele verduidelijking 
moeten in bijlage opgenomen worden. 

1. Minimumeisen 
a. De kandidaat-exploitant is een natuurlijke of rechtspersoon, ingeschreven bij de KBO 

of bij een gelijkwaardig register in een EU-lidstaat of derde land en heeft geen 
dochter- of zusteronderneming die een vergunning of overeenkomst voor het 
exploiteren van deelvoertuigen zonder vaste stallingsinfrastructuur bij de stad heeft. 

b. Per exploitant kan slechts 1 vergunning per deelvoertuigcategorie worden 
toegekend. Het is dusdanig toegelaten als exploitant om meerdere 
deelvoertuigcategorieën aan te bieden, mits deze hiervoor een vergunning bekomen 
heeft.  

c. De kandidaat-exploitant toont aan een verzekering te kunnen bekomen voor zijn 
burgerlijke en andere aansprakelijkheid ten aanzien van de stad, gebruikers en 
derden in het kader van de vooropgestelde exploitatie.  

d. De kandidaat-exploitant verduidelijkt in zijn kandidatuur hoe hij de exploitatie zal 
uitvoeren (plan van aanpak);  

e. De kandidaat-exploitant toont aan dat hij voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling 
van belastingen enerzijds en sociale zekerheidsbijdragen anderzijds, alsook alle 
andere verplichtingen die van openbare orde zijn.  

 
 

2.  Kwalitatieve criteria  
 In het plan van aanpak dient de structuur van onderstaande punten gerespecteerd te worden.  

a. Voorstelling van de algemene werking van het deelsysteem 

 
1 Algemeen politiereglement, MP publieke ruimte, mobiliteitsplan, beleidsprogramma Sint-Niklaas, 
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b. Beschrijving van kwaliteitseisen van de deelvoertuigen (o.a. design, kwaliteit 
onderdelen, comfort, bescherming tegen vandalisme en diefstal) 

c. Onderhoudsplan (o.a. onderhoud van de voertuigen, ophalen defecte voertuigen) 
d. Monitoringsplan (o.a. op attractiepolen, gemiddeld verbruik voertuigen, continuïteit 

aanbod) 
e. Herverdelingsplan: aantal voertuigen, locaties  
f. Dienstverlening: servicedesk, softwaregebruik, MaaS, traceerbaarheid voertuigen, 

prijs voor de gebruiker 
g. Beperking overlast: stalling van de voertuigen, afbakening zones, controle 
h.  Samenwerking met de stad: rapportering, bijdrage tot beleidsambities, ... 
i. Meldpunt: organisatie van een meldpunt, afhandeling van meldingen 
j. Aanbod: hoe opstarten, hoe continuïteit voorzien op maat van de stad 
k. Promotie: stadspromotie, reclame  

 

I.2 Wijze van selecteren 
 

De overheid behoudt zich het recht voor de opdracht te selecteren op basis van de initiële inschrijvingen 
zonder onderhandelingen te voeren. 
 
                                                                            

I.3 Vorm en inhoud van het voorstel 
 
De inschrijver maakt zijn voorstel op in het Nederlands.  
 
Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door 
hem ondertekend.  
 

I.4 Indienen van het voorstel 
 
Het ondertekend offerteformulier + alle nodige documenten worden via e-mail overgemaakt op volgend 

mailadres: mobiliteit@sint-niklaas.be, met vermelding van het besteknummer 2020/deelsystemen als 
referentienummer. 
 
De offerte moet de aanbestedende overheid bereiken ten laatste op 15 juni 2020. 
 
 
 

mailto:mobiliteit@sint-niklaas.be
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I.5 Verbintenistermijn 
 
De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn voorstel gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen, 
te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. 
 
 

I.6 Keuze van het voorstel 
 
De overheid kiest het voorstel dat het meeste aanleunt bij de beleidsdoelstellingen. Hierbij dient een minimale 
score van 60 punten op 100 te worden behaald  en te worden voldaan aan de minimumeisen. Enkel de beste 
twee voorstellen zullen geselecteerd worden en zullen bijgevolg een vergunning krijgen. 
 
 
Criteria selectie: 
 

1. Plan van aanpak: 70 punten (vork van 5 punten) 
2. Kwaliteit van de service: 20 punten (vork van 2 punten) 
3. Samenwerking met de stad: 10 punten (vork van 1 punten) 


