OVEREENKOMST TOT SAMENAANKOOP
VAN STROOIZOUT
(AANKOOPCENTRALE)
TUSSEN:
HAVILAND INTERCOMMUNALE - Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de Ruimtelijke
Ordening en de Economische Expansie van het arrondissement Halle-Vilvoorde,
vertegenwoordigd door Koen Van Elsen, voorzitter en Jaak Pijpen, ondervoorzitter, handelend in
uitvoering van de beslissing van de raad van bestuur van 17 september 2018, hierna “HAVILAND”
genoemd;
EN
De gemeente ________________________________, vertegenwoordigd door de heer/mevrouw
_________________,
burgemeester
en
de
heer/mevrouw
_______________,
gemeentesecretaris, handelend in uitvoering van de beslissing van het college van burgemeester
en schepenen van ________________________, hierna “de GEMEENTE” genoemd;
WORDT OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT:

ARTIKEL 1 - VOORWERP VAN DE OVEREENKOMST
DE GEMEENTE verleent aan HAVILAND het mandaat om op te treden als aankoopcentrale in de
zin van artikel 2, 6°a en 7°a en artikel 38 van de wet van 17 juni 2016 betreffende
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten voor het
afsluiten van een overheidsopdracht met een leverancier voor de samenaankoop van strooizout.
HAVILAND treedt op als aankoopcentrale en handelt in eigen naam en voor eigen rekening.
HAVILAND staat in voor het opstellen van bestek ( zowel de administratieve als de technische
bepalingen ), opstellen van de inventaris , de publicatie, het opstellen van gunningsverslag en
gunningsbeslissing, het voeren van de nodige briefwisseling, het voeren van stand-still, het
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sluiten van de opdracht, de controle/toezicht op de uitvoering van de opdracht, het nazicht van
de facturatie, het uitvoeren van de betalingen en de doorfacturatie aan de gemeente.
De door HAVILAND afgesloten contracten worden dus geplaatst in eigen naam en de uitvoering
van de overheidsopdracht gebeurt door HAVILAND.
De facturen worden door de leverancier aan HAVILAND gestuurd en HAVILAND gaat over tot
betaling van deze facturen aan de leverancier.
Op haar beurt zal HAVILAND de door de gemeente opgegeven hoeveelheden aan DE GEMEENTE
door factureren en instaan voor de levering aan DE GEMEENTE.
ARTIKEL 2 - VERBINTENISSEN IN HOOFDE VAN HAVILAND
1. HAVILAND staat in voor het verwerven van het strooizout in het kader van een samenaankoop

door over te gaan tot de plaatsing van een overheidsopdracht in overeenstemming met de
Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van
17 juni 2016 en haar uitvoeringsbesluiten.
HAVILAND verzamelt alle informatie en gaat over tot het opstellen van een voorstel van
bestek en voorstel van gunningswijze. De verdere praktische modaliteiten worden later in
overleg tussen partijen bepaald.
HAVILAND zal hierbij instaan voor het opstellen van het bestek en de organisatie en de
plaatsing van de opdracht voor de aankoop van strooizout zoals omschreven in het bestek.
HAVILAND sluit de opdracht en verwerft het strooizout in eigen naam en voor eigen rekening.
HAVILAND treedt als enige contracterende partner op ten aanzien van de opdrachtnemer van
elke specifieke opdracht en staat ten aanzien van de opdrachtnemer in voor de uitvoering.
2. HAVILAND levert het op basis van de samenaankoop aangekochte strooizout aan DE

GEMEENTE tegen betaling, zoals omschreven in artikel 4 van deze overeenkomst.
3. HAVILAND streeft ernaar bij de aankoop van nader gedefinieerde goederen een netto

meeropbrengst te realiseren ten voordele van DE GEMEENTE.
ARTIKEL 3 - VERBINTENISSEN IN HOOFDE VAN DE GEMEENTE
1. DE GEMEENTE deelt haar minimale en maximale behoeftes tot aankoop van strooizout mee

aan HAVILAND en DE GEMEENTE draagt haar bevoegdheid voor de aankoop van strooizout
exclusief aan HAVILAND over voor de winterperiode 2018/2019 en geeft hiervoor mandaat
aan HAVILAND.
2. DE GEMEENTE verbindt zich tot de exclusieve afname van strooizout bij HAVILAND in

overeenstemming met de door DE GEMEENTE opgegeven minimale en maximale
hoeveelheden.
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3. DE GEMEENTE verbindt zich ertoe HAVILAND onmiddellijk en schriftelijk in kennis te stellen

van elke onzorgvuldigheid, onregelmatigheid of fout in de uitvoering van elke specifieke
opdracht tot aankoop van strooizout ten laste van de opdrachtnemer, zodat HAVILAND indien
nodig de gepaste maatregelen en sancties kan nemen ten aanzien van de opdrachtnemer.
ARTIKEL 4 - DE FINANCIËRING VAN HET SYSTEEM VAN SAMENAANKOOP
HAVILAND verkoopt het op basis van de samenaankoop aangekochte strooizout door aan DE
GEMEENTE tegen betaling, zoals hierna omschreven.
Het strooizout dat DE GEMEENTE heeft aangekocht wordt rechtstreeks door de opdrachtnemer
aan DE GEMEENTE geleverd.
De opdrachtnemer dient zijn schuldvordering en factuur in bij HAVILAND zoals beschreven in het
bestek en HAVILAND gaat over tot de verificatie en betaling t.a.v. de opdrachtnemer.
HAVILAND factureert het door DE GEMEENTE afgenomen strooizout door aan DE GEMEENTE aan
dezelfde prijzen waaraan de opdrachtnemer heeft gefactureerd aan HAVILAND en DE GEMEENTE
gaat over tot betaling van de factuur aan HAVILAND binnen de 30 dagen na verzending van de
factuur door HAVILAND.
DE GEMEENTE betaalt aan HAVILAND een bijdrage in de werkingskosten van 2 euro, exclusief btw
per afgenomen ton. De werkingskosten dient voor het opmaken van de lastvoorwaarden en de
opdrachtdocumenten, de aanbestedingsprocedure, de evaluatie van de ingediende voorstellen,
de administratieve opvolging, de leveringen, de nazorg en de facturatie door de boekhouding.
ARTIKEL 5 - DUUR EN WIJZE VAN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST TOT SAMENAANKOOP
1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de winterperiode van 2018-2019 en eindigt op

30-04-2019.
Het verstrijken van de duur van deze overeenkomst heeft tot gevolg:
-

Dat er geen nieuwe opdrachten tot samenaankoop van strooizout meer worden gesloten
in opdracht van DE GEMEENTE;

-

Dat de opdrachten voor de aankoop van strooizout die bij het einde van deze
overeenkomst nog lopende zijn tussen HAVILAND en de opdrachtnemers verder blijven
lopen tot het einde van elke specifieke opdracht zoals bepaald in het van toepassing
zijnde bestek.

2. DE GEMEENTE kan de overeenkomst tot samenaankoop niet vervroegd stopzetten. DE

GEMEENTE blijft verplicht tot afname en financiering zoals bepaald in artikel 4 van deze
overeenkomst.
3. De beëindiging of verbreking van elke specifieke opdracht in uitvoering van de samenaankoop

van goederen of diensten kan geen aanleiding geven tot de (kosteloze) beëindiging van deze
overeenkomst tot samenaankoop.
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Er kan geen vergoeding verschuldigd zijn door HAVILAND aan DE GEMEENTE bij de beëindiging of
verbreking van een specifieke opdracht tot samenaankoop van goederen of diensten, noch bij
verbreking ten laste van de opdrachtnemer, noch bij verbreking ten laste van HAVILAND.
ARTIKEL 6 -GESCHILLEN
Alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst worden uitsluitend
beslecht voor de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Brussel. De voertaal is
het Nederlands.

Aldus opgemaakt in twee (2) exemplaren,
waarvan elke partij verklaart er één ontvangen te hebben,
te Zellik op ____________________
Voor de OPDRACHTGEVER

______________________________
algemeen directeur

___________________________
burgemeester
Voor HAVILAND

Jaak Pijpen
ondervoorzitter
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Koen Van Elsen
voorzitter
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