STAD GENT
AGB KUNSTEN & DESIGN
MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN GENT
BESTEK DER VOORWAARDEN VOOR DE TOEWIJZING VAN EEN CONCESSIEOVEREENKOMST VOOR
DE EXPLOITATIE VAN HET MUSEUMCAFE IN HET MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN
CONCESSIEVERLENENDE INSTANTIE: AGB KUNSTEN & DESIGN, Botermarkt 1, 9000 Gent. Museum
voor Schone Kunsten. Tel. 09 323 67 00 e-mail: museum.msk@stad.gent
UITERSTE INDIENINGSDATUM VAN OFFERTES: vrijdag 15 maart 2019 om 10u00
PLAATS VAN INDIENING: Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent
LOOPTIJD VAN DE CONCESSIE: 4 jaar met mogelijkheid van 2 verlengingen van telkens 2 jaar
VERPLICHT PLAATSBEZOEK: mogelijk op afspraak op maandag vanaf 28 januari 2019.

DEEL 2 : ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE VOORWAARDEN EN MODALITEITEN
M.B.T. DE AANWIJZING VAN DE CONCESSIEHOUDER
2.1 HET MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN GENT
Het Museum voor Schone Kunsten Gent, verder het MSK genoemd, wordt beheerd door het
Autonoom Gemeentebedrijf Kunsten en Design, verder AGB K&D, genoemd.
MISSIE EN WERKING
Het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK) is het oudste museum in België. In de permanente
presentatie ontdek je ruim 600 topstukken uit de Europese schilder- en beeldhouwkunst, van de
middeleeuwen tot vandaag, waaronder een bijzondere collectie (Belgische) kunst uit de 19de en de
eerste helft van de 20ste eeuw. In het MSK hangen oude Meesters als Jheronimus Bosch, Peter Paul
Rubens en Anthony van Dyck naast impressionisten, surrealisten en modernisten als Emile Claus,
James Ensor, George Minne, Auguste Rodin en René Magritte.
Het MSK stelt zichzelf expliciet tot missie om een voortrekker te zijn in de beleving van kunst als bron
van verbeelding, stimulans voor kritisch denken en reflectie over de wereld. Het MSK is daarom een
‘Open Museum’ en levendige ontmoetingsplaats waar kunst, kennis en schoonheid gedeeld worden
met iedereen.
Het AGB K&D wenst de exploitatie van het museumcafé in concessie te geven.
De concessiehouder zal exclusief beschikken over een ruimte van ongeveer 290m² op het
gelijkvloers, een zitgelegenheid in de gang (ongeveer 30m²) en traphal (ongeveer 30m²), een
tuinterras van ongeveer 85m² en twee kleine bergingen (samen ongeveer 14m²). De concessiehouder
zal de lobby (- 1. I/b), sanitaire ruimtes (- 1. I/a), gang, trap en traphal delen met de werking van het
MSK.
Het AGB K&D ziet dit museumcafé als een plek waar een zo ruim mogelijk publiek terecht kan: de
individuele museumbezoeker, groepen, zakenlui, studenten en andere occasionele klanten. Allen
moeten er terecht kunnen om na te genieten van een inspirerende tentoonstelling, een gezellige
groepsactiviteit, een inspirerende conferentie/lezing of een gezonde parkwandeling. We verwachten
dus dat de concessiehouder ook zelf, naast de museumbezoeker, een divers publiek aantrekt. De
ligging van het museum in het Citadelpark, in de buurt van andere culturele instellingen (zoals het

1

S.M.A.K. en het toekomstige Universiteitsmuseum, het International Convention Center (ICC), het
Kuipke, de universiteit, de hogescholen en de Zuiderpoort biedt hierbij een ruim potentieel.
Voor een meer gedetailleerde omschrijving van de opdracht, wordt verwezen naar het vervolg van
dit bestek, beschreven in Deel 2 en in Deel 3 - modelconcessieovereenkomst.
2.3 PROCEDURE EN PROCEDUREVERLOOP
Het AGB K&D zal de concessie voor de exploitatie van het museumcafé toewijzen ingevolge een
onderhandelingsprocedure met bekendmaking en naar aanleiding van schriftelijke
aanbiedingen/offertes.
Zowel rechtspersonen als natuurlijke personen kunnen een dossier indienen.
De procedure verloopt in één fase, d.w.z. dat alle geïnteresseerden een aanbieding kunnen indienen
en dat de selectie van de kandidaat-concessiehouder en de toetsing van de aanbiedingen aan de
gunningscriteria in één beweging gebeurt.
De beoordeling van de offertes gebeurt in consensus en in globaliteit en is voorzien voor maart
2019.
De huidige concessieovereenkomst loopt af 31 mei 2019. De nieuwe concessieovereenkomst neemt
aanvang op 1 juni 2019. Vanaf dat moment zal de concessiehouder beschikken over het
museumcafé.
2.3.1. PLAATSBEZOEK
Het AGB K&D voorziet een verplicht plaatsbezoek, voorafgaand aan het indienen van de aanbieding,
zodat de kandidaat-concessiehouder de situatie op de locatie zelf correct kan inschatten. Na afloop
van het plaatsbezoek krijgt de kandidaat-concessiehouder een bewijs dat als verplichte bijlage bij de
aanbieding dient te worden gevoegd.
Aanvragen voor dit plaatsbezoek dienen per mail bevestigd te worden aan museum.msk@stad.gent
en de museumdirectie vóór woensdag 23 januari 2019. Indien er voorafgaand aan het plaatsbezoek
al concrete vragen zijn, kunnen deze al per mail worden doorgegeven. Plaatsbezoeken kunnen, na
afspraak, plaatsvinden op maandag vanaf 28 januari 2019. Eventuele vragen tijdens het
plaatsbezoek worden achteraf gebundeld per mail beantwoord aan elke kandidaat-concessiehouder.
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