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Bulletin der Aanbestedingen
Publicatieblad van de Federale Dienst e-Procurement
FOD Beleid en Ondersteuning - Simon Bolivarlaan, 30     B-1000 Brussel

+32 27408000
e.proc@publicprocurement.be
www.publicprocurement.be

Rectificatie
Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Richtlijn 2014/23/EU
Richtlijn 2014/24/EU
Richtlijn 2014/25/EU

Ter herinnering: als correcties of wijzigingen van een aankondiging een belangrijke wijziging van de mededingingsvoorwaarden tot gevolg
hebben, moeten de oorspronkelijk gestelde termijnen worden verlengd of moet een nieuwe procedure worden uitgeschreven.

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

I.1) Naam en adressen 1

Officiële benaming: Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Beleid Nationaal
identificatienummer: 2 0316.380.841_549271

Postadres: Koning Albert II-laan 20, bus 2

Plaats: Brussel NUTS-code: BE2 Postcode: 1000 Land: België

Contactpersoon: Telefoon: +32 25537872

E-mail: luc.deryck@mow.vlaanderen.be Fax:
Internetadres(sen)
Hoofdadres: (URL) http://departement-mow.vlaanderen.be/nl
Adres van het kopersprofiel: (URL) https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=324062
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Afdeling II: Voorwerp (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)

II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming: Marktconsultatie/RFI VoM Mobiliteitscentrale Referentienummer: 2 DMOW_AB-
Marktconsultatie/RFI VoM/
Mobiliteitscentrale-F02_0

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie: 60130000 CPV-code subcategorie: 1, 2

II.1.3) Type opdracht Werken Leveringen Diensten

II.1.4) Korte beschrijving: Deze aankondiging betreft een marktconsultatie met als doel het departement Mobiliteit
en Openbare Werken (DMOW) een duidelijker beeld te geven van de interesse van de markt voor de oprichting en
operationalisering van een mobiliteitscentrale, de mogelijke synergiën en de randvoorwaarden voor samenwerking. Zij geeft
DMOW tevens een duidelijk beeld van de beschikbare applicaties op de markt.
Door een marktconsultatie te organiseren in een vroege fase van de besluitvorming, kan de initiatiefnemer het project
optimaliseren. Op basis van de resultaten van een marktconsultatie kan de initiatiefnemer beter geïnformeerde beslissingen
nemen betreffende de implementatie van de mobiliteitscentrale en/of in vervolgoverleg specifieke onderwerpen nader
bespreken met marktpartijen.
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: (dd/mm/jjjj) 27/10/2018

VI.6) Referentie van de oorspronkelijke aankondiging

Oorspronkelijke aankondiging verzonden via 7 eNotices TED eSender een ander kanaal:
TED eSender-login: 7 BE001 TED eSender-klantenlogin: 7

Referentie van de aankondiging: 7 (jaar en documentnummer) 2018-531534
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 208-474914
Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging: 7 (dd/mm/jjjj) 25/10/2018
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Het is de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst/instantie om te zorgen dat de EU- en andere toepasselijke wetgeving wordt nageleefd.

1 herhaal indien nodig
2 indien van toepassing
7 verplichte informatie; wordt niet bekendgemaakt

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1) Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.1) Reden voor de wijziging 7

Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie

VII.1.2) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging 1 (de afdeling en het desbetreffende punt in de oorspronkelijke
aankondiging vermelden)

VII.2) Overige nadere inlichtingen: 2

Het document van de marktconsultatie werd aangevuld (geel gemarkeerd) met een extra doelstelling inzake
informatievergaring, m.n. Uw visie op de kritische succesfactoren voor de uitrol van een mobiliteitscentrale en een Vlaamse
MAAS-strategie. De gevraagde informatie mag aangeleverd worden in Nederlands, Frans, Engels en Duits.
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