Bestek nr. S&L/DA/2020/081
Openbare procedure voor de levering van kogelwerende vesten met harde en
zachtere panelen en transporttassen
Uiterste datum voor het indienen van de offertes
06 juli 2021 vóór 10.00 uur

INHOUDSOPGAVE
A.
B.

ALGEMENE AFWIJKINGEN .......................................................................................................... 5
ALGEMENE BEPALINGEN ............................................................................................................ 5
B.1. VOORWERP EN AARD VAN DE OPDRACHT....................................................................................... 5
B.2. DUUR VAN DE OPDRACHT ............................................................................................................. 6
B.3. AANBESTEDENDE OVERHEID......................................................................................................... 6
B.4. DOCUMENTEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHT ........................................................................ 6
B.4.1. Wetgeving ........................................................................................................................... 6
B.4.2. Opdrachtdocumenten ......................................................................................................... 7
B.5. KUNSTMATIG BEPERKEN VAN DE MEDEDINGING - BELANGENCONFLICTEN - NALEVING VAN MILIEU-,
SOCIAAL EN ARBEIDSRECHT .......................................................................................................... 7
B.5.1. Kunstmatig beperken van de mededinging ........................................................................ 7
B.5.2. Belangenconflicten – draaideursysteem............................................................................. 7
B.5.3. Naleving van milieu-, sociaal en arbeidsrecht .................................................................... 8
B.6. VRAGEN EN ANTWOORDEN ........................................................................................................... 8
B.7. TESTMODELLEN ........................................................................................................................... 8
C. GUNNING ........................................................................................................................................ 9
C.1. INDIENEN VAN DE OFFERTES ......................................................................................................... 9
C.1.1. Indieningsrecht en indieningswijze van de offertes ............................................................ 9
C.1.2. Ondertekening van de offertes ......................................................................................... 10
C.1.3. Wijziging of intrekking van een reeds ingediende offerte ................................................. 10
C.1.4. Uiterste datum voor het indienen van de offertes ............................................................. 10
C.2. OFFERTES................................................................................................................................. 10
C.2.1. Algemene bepalingen ....................................................................................................... 10
C.2.2. Geldigheidsduur van de offerte ........................................................................................ 11
C.2.3. Inhoud en structuur van de offerte .................................................................................... 11
C.2.4. Het offerteformulier ........................................................................................................... 11
C.2.5. De prijsinventaris en de prijzen ........................................................................................ 12
C.2.6. Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) ......................................................... 12
C.3. SELECTIE – TOEGANGSRECHT – REGELMATIGHEID VAN DE OFFERTES – GUNNINGSCRITERIA .......... 13
C.3.1. Algemeen .......................................................................................................................... 13
C.3.2. Het toegangsrecht – Uitsluitingscriteria (deel III van het UEA) ........................................ 13
C.3.3. De kwalitatieve selectie (deel IV van het UEA) ................................................................ 15
Selectiecriterium met betrekking tot de economische en financiële draagkracht (artikel 67 van
het Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren) ........... 15
Selectiecriterium met betrekking tot de technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid
(artikel 68 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke
sectoren) 16

C.3.4. Regelmatigheid van de offertes ........................................................................................ 16
C.3.5. Gunningscriteria ................................................................................................................ 16
Lijst van de gunningscriteria.................................................................................................... 16
Methode voor het bepalen van de voordeligste offerte ........................................................... 16
Eindquotatie ............................................................................................................................ 19

D.

UITVOERING ................................................................................................................................ 20
D.1. LEIDEND AMBTENAAR ................................................................................................................. 20
D.2. HERZIENINGSBEPALINGEN .......................................................................................................... 20
D.2.1. Prijsherziening .................................................................................................................. 20
D.2.2. Duur van de opdracht ....................................................................................................... 20
D.2.3. Onvoorziene omstandigheden in hoofde van de opdrachtnemer .................................... 20

D.2.4. Feiten van de aanbesteder en van de opdrachtnemer ..................................................... 20
D.2.5. Vergoeding voor schorsingen op bevel van de aanbesteder en incidenten bij de
uitvoering .......................................................................................................................... 21
D.2.6. Vervanging van de opdrachtnemer .................................................................................. 21
D.3. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTNEMER........................................................................... 22
D.4. WAARBORGTERMIJN ................................................................................................................... 22
D.5. BIJZONDERE VERBINTENIS VOOR DE OPDRACHTNEMER ................................................................ 22
D.6. OPLEVERING ............................................................................................................................. 22
D.7. BORGTOCHT.............................................................................................................................. 23
D.7.1. Borgtochtstelling ............................................................................................................... 23
D.7.2. Vrijgave van de borgtocht ................................................................................................. 25
D.8. UITVOERING .............................................................................................................................. 25
D.8.1. Kick-off vergadering of opstartvergadering ....................................................................... 25
D.8.2. Uitvoeringstermijn ............................................................................................................. 26
D.8.3. Plaats van de leveringen .................................................................................................. 26
D.8.4. Naleving van de toepasselijke wettelijke, reglementaire en conventionele bepalingen ... 27
D.8.5. Onderaannemers .............................................................................................................. 27
D.9. FACTURERING EN BETALING VAN DE LEVERINGEN ........................................................................ 28
D.10. DISCRETIEPLICHT ....................................................................................................................... 29
D.11. GESCHILLEN .............................................................................................................................. 30
D.12. BOETES EN STRAFFEN ............................................................................................................... 30
D.12.1. Boete voor laattijdige uitvoering ....................................................................................... 30
D.12.2. Straffen ............................................................................................................................. 30
D.12.3. Verrekening van de boeten en straffen ............................................................................ 31
E. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN ............................................................................................... 32
E.1. CONTEXT .................................................................................................................................. 32
E.2. TECHNISCHE SPECIFICATIES BALLISTISCH MATERIAAL ................................................................... 32
E.2.1. Algemeen .......................................................................................................................... 32
E.2.2. Algemene vereisten .......................................................................................................... 33
Etikettering - Verpakking ......................................................................................................... 33

E.2.3. Post 1: Set twee (2) soepele ballistische panelen waarvan één (1) ballistisch paneel
borstzijde en één (1) ballistisch paneel rugzijde met bijhorende gebruikershandleiding
(Nederlands, Frans en Duits) ........................................................................................... 34
E.2.4. POST 2: zichtbare hoes voor soepele ballistische panelen ............................................. 37
E.2.5. POST 3: witte discrete hoes voor soepele ballistische panelen ....................................... 46
E.2.6. POST 4: zwarte discrete hoes voor soepele ballistische panelen ................................... 51
E.2.7. POST 5: Harde ballistische platen met bijhorende gebruikershandleiding (3-talig) ......... 57
E.2.8. POST 6: Identificatielap (rugzijde) zichtbare hoes ........................................................... 58
E.2.9. POST 7: identificatielappen zwarte discrete hoes (set van 2) .......................................... 59
E.2.10. POST 8: transporttas voor post 1, 2, 3 en 4 ..................................................................... 60
E.2.11. POST 9: transportkoffer harde ballistische platen (post 5) ............................................... 61
F. BIJLAGEN ..................................................................................................................................... 63
F.1. OFFERTEFORMULIER ................................................................................................................. 64
F.2. PRIJSINVENTARIS ....................................................................................................................... 67
Garantietermijn (in te vullen in jaar) .............................................................................................. 70
F.3. BUITENLANDSE FIRMA - VASTE INRICHTING .................................................................... 71
F.4. HOE HET UEA INVULLEN EN DOWNLOADEN ................................................................................. 73
Er zijn twee mogelijkheden om het UEA in te vullen. .................................................................... 73
F.4.1. Via het html-bestand ......................................................................................................... 73

F.4.2. Via het PDF-bestand ........................................................................................................ 73
F.5. MODEL VOOR DE REFERENTIES ................................................................................................... 74
F.6. ARTIKEL 9 EN 10 VAN DE WET VAN 4 AUGUSTUS 1996 OVER HET WELZIJN OP HET WERK ............... 75
F.7. MODEL VOOR HET STELLEN VAN VRAGEN .................................................................................... 77
F.8. LOGOTEKST .............................................................................................................................. 78
F.9. ZICHTBARE HOES ....................................................................................................................... 79
F.10. WITTE DISCRETE HOES ............................................................................................................... 80
F.11. ZWARTE DISCRETE HOES ............................................................................................................ 81

Bestek nr. S&L/DA/2020/081

5

A. ALGEMENE AFWIJKINGEN
In toepassing van artikel 9, paragraaf 4, van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van
de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, wordt de aandacht van de inschrijvers
gevestigd op het feit dat in dit bestek wordt afgeweken van artikel 123 van het Koninklijk besluit van 14
januari 2013 betreffende de boetes.

B. ALGEMENE BEPALINGEN
B.1. VOORWERP EN AARD VAN DE OPDRACHT
De huidige opdracht heeft als voorwerp de aankoop van kogelwerende vesten met harde en zachtere
panelen en transporttassen voor de ambtenaren van zowel de opsporingsdiensten als de operationele
diensten.
Er wordt gekozen voor de openbare procedure met Europese bekendmaking (artikel 36 van de Wet van
17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten).
Het gaat om een overheidsopdracht voor leveringen.
Deze opdracht is een opdracht tegen prijslijst (artikel 2, 4° van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017
plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren).
Deze opdracht omvat één perceel aangezien het voor de realisatie van het doel van de opdracht
noodzakelijk is een eenheid van prestatie te hebben.
Dit perceel is onderverdeeld in de volgende negen posten:
Post

Beschrijving

1

Set 2 soepele ballistische panelen waarvan 1 ballistisch paneel borstzijde en 1 ballistisch
paneel rugzijde met bijhorende gebruikershandleiding (Nederlands, Frans en Duits)

2

Zichtbare hoes voor soepele ballistische panelen

3

Witte discrete hoes voor soepele ballistische panelen

4

Zwarte discrete hoes voor soepele ballistische panelen

5

Harde ballistische platen met bijhorende gebruikershandleiding (Nederlands, Frans en
Duits)

6

Identificatielap “DOUANE” of “ZOLL” voor de zichtbare hoes van post 2

7

Identificatielap “DOUANE” voor de discrete hoes voor post 4

8

Transporttas voor post 1, 2, 3 en 4

9

Transportkoffer harde ballistische platen (post 5)
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De posten worden beschreven in deel E “Technische voorschriften”.
Varianten en opties zijn niet toegestaan.
Overeenkomstig artikel 85 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten behoudt de
aanbestedende overheid zich het recht voor deze opdracht niet te gunnen en te beslissen dat de
opdracht het voorwerp zal uitmaken van een nieuwe opdracht, indien nodig volgens een andere
procedure.

B.2. DUUR VAN DE OPDRACHT
De opdracht vangt aan op de eerste kalenderdag na de dag waarop de opdrachtnemer de kennisgeving
van het sluiten van de overeenkomst/opdracht heeft ontvangen. De bestellingen kunnen geplaatst
worden gedurende een periode van 4 jaar, met de mogelijkheid van een verlenging van 1 jaar.
De verlenging is een uitzondering waar we mogelijks op kunnen beroepen als de eventuele gunning
van latere bestekken na 4 jaar niet tijdig behaald wordt.
De aanbestedende overheid kan de opdracht echter beëindigen op het einde van het eerste, het tweede
of het derde jaar, op voorwaarde dat de kennisgeving aan de opdrachtnemer per aangetekende brief
gebeurt minstens 6 maanden vóór het einde van het lopende uitvoeringsjaar.
In dit geval kan de opdrachtnemer daar geen schadevergoeding voor eisen.
Dit bestek bevat een herzieningsbepaling i.v.m. de duur van de opdracht (zie punt D.2.1).

B.3. AANBESTEDENDE OVERHEID
De aanbestedende overheid is de Belgische staat, vertegenwoordigd door de Minister van Financiën.
Federale Overheidsdienst Financiën
Stafdienst Begroting en Beheerscontrole
Team Overheidsopdrachten
North Galaxy – Toren B23 – bus 784
Koning Albert II-laan 33
1030 BRUSSEL

B.4. DOCUMENTEN VAN TOEPASSING OP DE OPDRACHT
B.4.1.
-

Wetgeving
De Richtlijn 2014/24/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014
betreffende het plaatsen van overheidsopdrachten.
De Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten.
Het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.
Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten;
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.
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De Wet van 4 augustus 1996 inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun
werk, waaronder artikel 9 en 10 (zie bijlage).
De Wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van
werknemers.
De Europese Verordening Gegevensbescherming (GDPR).
Alle wijzigingen aan de hierboven genoemde wetten en besluiten die van kracht zijn op de dag
van de opening van de offertes.

Opdrachtdocumenten
Dit bestek nr. S&L/DA/2020/081.
De in het Publicatieblad van de Europese Unie of in het Bulletin der Aanbestedingen
gepubliceerde aankondigingen of rechtzettingen van opdrachten die betrekking hebben op deze
opdracht, maken integraal deel uit van dit bestek. De inschrijver wordt geacht er kennis van te
hebben genomen en er bij het opstellen van zijn offerte rekening mee te hebben gehouden.
Het pv van de vragen en de antwoorden.

B.5. KUNSTMATIG BEPERKEN VAN DE MEDEDINGING BELANGENCONFLICTEN - NALEVING VAN MILIEU-, SOCIAAL
EN ARBEIDSRECHT
B.5.1.

Kunstmatig beperken van de mededinging

De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op artikel 5 van de Wet van 17 juni 2016 inzake
overheidsopdrachten dat stelt dat de inschrijvers geen handelingen stellen, geen overeenkomsten
sluiten of geen afspraken maken die de normale mededingingsvoorwaarden kunnen vertekenen.

B.5.2.

Belangenconflicten – draaideursysteem

De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op de artikels 6 en 69, lid 1, 5° en 6° van de Wet van
17 juni 2011 inzake overheidsopdrachten en op artikel 51 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017
plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren met betrekking tot de situaties waarin er een
belangenconflict kan optreden bij de plaatsing en uitvoering van de opdracht en dit om elke vertekening
van de mededinging te vermijden en de gelijke behandeling van alle inschrijvers te verzekeren.
In het kader van de strijd tegen belangenvermenging, meer in het bijzonder de draaideurconstructie
('revolving doors') zoals bepaald in de Wet van 8 mei 2007 houdende instemming met het Verdrag van
de Verenigde Naties tegen de corruptie, gedaan te New York op 31 oktober 2003, onthoudt de
inschrijver zich ervan een beroep te doen op een of meerdere vroegere (interne of externe)
medewerkers van de FOD Financiën, binnen 2 jaar volgend op zijn/hun ontslag, opruststelling of elk
ander vertrek uit de FOD Financiën, op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, met het oog op
de voorbereiding en/of de indiening van zijn offerte of een andere tussenkomst in het kader van de
plaatsingsprocedure, evenals voor de verrichting van bepaalde opdrachten in het kader van de
uitvoering van deze opdracht.
De bovenstaande bepaling is echter enkel van toepassing voor zover er een direct verband bestaat
tussen de vroegere activiteiten van de betrokken persoon/personen bij de aanbestedende overheid en
zijn/hun activiteiten in het kader van deze opdracht.
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Inbreuken op deze maatregel die tot gevolg hebben dat de normale mededingingsvoorwaarden
vertekend kunnen zijn, worden gesanctioneerd volgens de bepalingen van de wetgeving en de
regelgeving inzake overheidsopdrachten.

B.5.3.

Naleving van milieu-, sociaal en arbeidsrecht

De ondernemers zijn ertoe gehouden alle toepasselijke verplichtingen op het gebied van het milieu-,
sociaal en arbeidsrecht uit hoofde van het Europees Unierecht, nationale recht of collectieve
arbeidsovereenkomsten of uit hoofde van de in bijlage II van de Wet van 17 juni 2016 inzake
overheidsopdrachten vermelde bepalingen van internationaal milieu-, sociaal en arbeidsrecht, na te
leven en te doen naleven door elke persoon die handelt als onderaannemer in welke fase ook, en door
elke persoon die personeel tewerkstelt voor de uitvoering van de huidige opdracht.

B.6. VRAGEN EN ANTWOORDEN
Potentiële inschrijvers wordt verzocht om hun vragen per e-mail naar de aanbestedende overheid te
sturen via het volgende adres: finprocurement@minfin.fed.be.
Enkel de vragen die de aanbestedende overheid ten laatste op 3 juni 2021 om 10 uur heeft ontvangen,
zullen worden behandeld. Als onderwerp van de e-mail vermeldt de inschrijver “INFO Kogelwerende
vesten”.
Alle vragen worden gesteld door middel van het bijgevoegde model. De potentiële inschrijver vult voor
iedere vraag alle nodige gegevens in.
De aanbestedende overheid zal de vragen en antwoorden publiceren
(https://enot.publicprocurement.be) en nadien op de website van de
(http://finances.belgium.be/nl/) in de rubriek "Overheidsopdrachten".

op e-notification
FOD Financiën

Als er geen vragen worden gesteld tijdens de voorgeschreven termijn, zal er niets gepubliceerd worden.

B.7. TESTMODELLEN
De regelmatige inschrijvers krijgen nog een uitnodiging met de nodige informatie (leveringsdatum en adres, …). De inschrijver krijgt na deze uitnodiging een termijn van 60 kalenderdagen, inclusief
maatname, om het materiaal te leveren in Gent.
Alle testmodellen moeten ingeleverd worden voor het testen door het CITT (Cel Instructie Technieken
& Tactieken).
Het materiaal waarop de testen worden uitgevoerd, kan door de firma, na voltooien van de testen,
opgehaald worden. Het testmateriaal zal beschikbaar zijn te Gent (Contact: Tijl De Vloed
+32470/781887).
De aanbestedende overheid kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade die ten
gevolge van de evaluatie aan de proefmodellen wordt veroorzaakt.
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C. GUNNING
C.1. INDIENEN VAN DE OFFERTES
C.1.1.

Indieningsrecht en indieningswijze van de offertes

De aandacht wordt gevestigd op het feit dat een inschrijver slechts één offerte kan indienen per
opdracht.
Iedere deelnemer aan een combinatie van ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid wordt beschouwd
als een inschrijver.
Deelnemers aan een combinatie van ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid moeten onder hen
iemand aanduiden die de combinatie zal vertegenwoordigen ten aanzien van de aanbestedende
overheid.
Offertes moeten elektronisch ingediend worden.
In toepassing van artikel 14 van de Wet 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, moet het elektronisch
verzenden en ontvangen van de offertes uitgevoerd worden met elektronische communicatiemiddelen.
De elektronische offertes moeten worden verstuurd via de
website e-tendering
https://eten.publicprocurement.be/, die de naleving van de voorwaarden opgenomen in artikel 14, § 6
en § 7 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten garandeert.
Het indieningsrapport met betrekking tot de offerte, de bijlagen en het uniform Europees
aanbestedingsdossier (UEA) moet ondertekend worden door middel van een gekwalificeerde
elektronische handtekening (artikel 43 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren).
Aangezien het verzenden van een offerte via e-mail niet overeenkomt met de voorwaarden van artikel
14 § 7 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, wordt het niet toegestaan om op deze
wijze een offerte in te dienen.
Door het loutere feit van de indiening van zijn offerte via elektronische communicatiemiddelen,
aanvaardt de inschrijver dat de gegevens van zijn offerte opgeslagen worden door het
ontvangstsysteem.
Meer informatie kan worden verkregen op de website http://www.publicprocurement.be of via het
telefoonnummer +32 (0)2 740 80 00 van de helpdesk van de dienst e-procurement.
De inschrijver wordt aanbevolen zich uiterlijk de dag vóór de opening van de offertes aan te melden om
contact te kunnen opnemen met de helpdesk van de dienst e-procurement om eventuele
toegangsproblemen tot de site https://eten.publicprocurement.be/ op te lossen.
De inschrijver moet er rekening mee houden dat via elektronische weg ingediende individuele
bestanden niet groter mogen zijn dan 80 MB en dat het totaal van de bestanden niet groter mag zijn
dan 350 MB.
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Ondertekening van de offertes

De gekwalificeerde elektronische handtekening(en) moet(en) uitgaan van de perso(o)n(en) die bevoegd
of gemachtigd is (zijn) om de inschrijver(s) te verbinden.
Wanneer het indieningsrapport door een gevolmachtigde wordt ondertekend, vermeldt deze duidelijk
de volmachtgever(s). De gevolmachtigde voegt de elektronische authentieke of onderhandse akte toe
die de volmacht verleent of een gescande kopie van de volmacht. De gevolmachtigde verwijst, in
voorkomend geval, naar het nummer van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin het uittreksel
van de betreffende akte werd gepubliceerd, met vermelding van de betreffende bladzijde(n) en/of
passage.
De aanbestedende overheid vestigt de aandacht van de inschrijver erop dat een speciale volmacht moet
bestaan vóór de opening van de offertes (Raad van State, nr. 238.963 van 21 augustus 2017) en dat
een bekrachtiging a posteriori door een persoon die bevoegd is om de inschrijver te verbinden, de
handtekening van een offerte, gezet door een persoon die niet bevoegd is om de inschrijver te
verbinden, niet valideert (Raad van State, nr. 201.744 van 9 maart 2010). Bovendien kan een volmacht
die post factum opgesteld werd en bezorgd werd na de uiterste datum voor het indienen van de offerte
niet aanvaard worden als bewijs van de bevoegdheid van de ondertekenaar(s) van de offerte van de
inschrijver op het moment van het indienen van de offerte (Raad van State, nr. 229.829, van 16 januari
2015).
In verband met de machtiging om een rechtspersoon te verbinden, vestigt de aanbestedende overheid
de aandacht van de inschrijvers op het feit dat de ondertekening van een offerte voor een
overheidsopdracht in beginsel niet wordt beschouwd als een handeling van dagelijks bestuur.
Indien de inschrijver toch van oordeel zou zijn dat de ondertekening een handeling van dagelijks bestuur
uitmaakt, dient hij te concretiseren waarom de handtekening op de offerte voor de desbetreffende
overheidsopdracht tot het dagelijks bestuur behoort en aldus rechtsgeldig is.

C.1.3.

Wijziging of intrekking van een reeds ingediende offerte

Wanneer een inschrijver een reeds verstuurde of ingediende offerte wil wijzigen of intrekken, moet dit
gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van artikel 43 van het Koninklijk Besluit van 18 april
2017 plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.
Wanneer het indieningsrapport dat opgesteld wordt ingevolge de wijzigingen of de intrekking, niet
voorzien is van een gekwalificeerde elektronische handtekening, brengt dit van rechtswege de
nietigheid van de wijziging of intrekking met zich mee. Deze nietigheid slaat slechts op de wijzigingen
of de intrekking en niet op de offerte zelf.

C.1.4.

Uiterste datum voor het indienen van de offertes

De offertes moeten op het platform ingediend worden vóór 06/07/2021 om 10.00 uur.

C.2. OFFERTES
C.2.1.

Algemene bepalingen

De inschrijver wordt met aandrang verzocht om het bijgevoegde offerteformulier te gebruiken. In dit
verband wordt de aandacht van de inschrijver gevestigd op artikel 77 van het Koninklijk besluit van 18
april 2017, dat bepaalt: "Als bij de opdrachtdocumenten een formulier is gevoegd voor het opmaken van
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de offerte en het invullen van de samenvattende opmeting of de inventaris, maakt de inschrijver daarvan
gebruik. Doet hij dat niet, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige
overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier.".
De offerte en de bijlagen bij het offerteformulier worden opgesteld in het Nederlands of in het Frans.
Door het indienen van zijn offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn algemene of
bijzondere verkoopsvoorwaarden, zelfs als ze op de één of andere bijlage zijn vermeld in zijn
offerte.
De inschrijver duidt in zijn offerte duidelijk aan welke informatie vertrouwelijk is en/of betrekking heeft
op technische of commerciële geheimen en dus niet mag worden bekendgemaakt door de
aanbestedende overheid.

C.2.2.

Geldigheidsduur van de offerte

De inschrijvers blijven door hun offerte gebonden gedurende een termijn van 180 kalenderdagen, die
aanvangt op de dag na de dag van de opening van de offertes.

C.2.3.

Inhoud en structuur van de offerte

De offerte zal de volgende inlichtingen bevatten en de onderstaande inhoudstafel respecteren:
-

-

Het offerteformulier (zie deel C. 2.4).
De prijsinventaris (zie deel C. 2.5).
De statuten en alle andere nuttige documenten die de bevoegdheid van de ondertekenaar(s)
bewijzen, met inbegrip van het document dat de volmacht van de gevolmachtigde(n) vaststelt
(zie deel C, 1.2).
Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) (zie deel C, 2).
De documenten in verband met de selectiecriteria (zie deel C, 3.3.).
De documenten in verband met de gunningscriteria (zie deel C, 3.6).
Andere documenten die gevraagd worden in de technische voorschriften (zie deel E).
Andere bijlagen die de inschrijver nuttig acht.

De aanbestedende overheid nodigt de inschrijvers uit om (indien mogelijk) de offerte en de bijlagen in
te dienen in één bestand en te voorzien van een ononderbroken nummering van alle pagina’s.

C.2.4.

Het offerteformulier

Het offerteformulier moet volledig ingevuld worden. Het bevat met name de volgende gegevens:
-

De naam en contactgegevens van de contactpersoon in het bedrijf van de inschrijver.
De hoedanigheid van de persoon die de offerte ondertekent.
Het volledige inschrijvingsnummer van de inschrijver bij de Kruispuntbank van de
Ondernemingen (voor de Belgische inschrijvers).
Het inschrijvingsnummer bij de RSZ.
Het nummer en de naam van de bankrekening van de inschrijver bij een financiële instelling
waarop de betaling van de opdracht moet worden uitgevoerd.
De namen, de voornamen, de hoedanigheid of het beroep, de nationaliteit en de woonplaats
van de inschrijver of, indien het een vennootschap betreft, haar handelsnaam of benaming,
rechtsvorm, nationaliteit en maatschappelijke zetel.
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De prijsinventaris en de prijzen

De prijsinventaris moet volledig ingevuld worden. Hij bevat met name de volgende gegevens:
-

De forfaitaire eenheidsprijzen exclusief btw.
Het bedrag van de btw.
De forfaitaire eenheidsprijzen inclusief btw.

Met prijzen die op een andere plaats dan in de prijsinventaris worden vermeld, zal geen rekening
gehouden worden.
Alle in het offerteformulier vermelde prijzen zijn verplicht uitgedrukt in euro.
Dit is een opdracht tegen prijslijst, wat betekent dat de eenheidsprijzen voor de verschillende posten
forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden bepaald, worden
vermoed of worden uitgedrukt binnen een vork. De posten worden verrekend op basis van de werkelijk
bestelde en gepresteerde hoeveelheden.
De inschrijver wordt geacht in zijn prijzen alle mogelijke kosten te hebben meegerekend, met
uitzondering van de btw.
De inschrijver verbindt zich ertoe om tijdens de hele duur van het contract de leveringen aan te rekenen
tegen de in de inventaris ingevulde prijzen zonder toeslag.

C.2.6.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) bestaat uit een formele verklaring van de
ondernemer dat de betrokken gronden tot uitsluiting niet van toepassing zijn, dat aan de relevante
selectiecriteria wordt voldaan en dat de ondernemer de relevante informatie zal verstrekken die door de
aanbestedende overheid wordt gevraagd.
Het UEA wordt elektronisch aangemaakt. Bijgevoegd vindt de inschrijver de te volgen procedure voor
het downloaden en invullen van het UEA.
Als een combinatie van ondernemers, waaronder een tijdelijk samenwerkingsverband, samen
deelneemt aan een plaatsingsprocedure, moet elk van de deelnemende ondernemers een afzonderlijke
UEA indienen met daarin de in de delen II tot en met V gevraagde gegevens.
Een ondernemer die zelfstandig deelneemt, maar een beroep doet op de draagkracht van één of meer
andere entiteiten, moet zijn eigen UEA indienen samen met een afzonderlijk UEA met de relevante
informatie voor elk van de entiteiten waarop hij een beroep doet.
De inschrijvers vullen de volgende delen van het UEA in:
-

Deel II, A, B, C en D.
Deel III, A, B en C.
Deel IV, α.
Deel VI.

Overeenkomstig artikel 76, §1 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren is het ontbreken van het (of de) volledig ingevulde
UEA(’s) een substantiële onregelmatigheid die leidt tot de nietigheid van de offerte.
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C.3. SELECTIE – TOEGANGSRECHT – REGELMATIGHEID VAN DE
OFFERTES – GUNNINGSCRITERIA
C.3.1.

Algemeen

De inschrijvers worden geëvalueerd op basis van de selectiecriteria hieronder opgenomen.
Enkel de offertes van de inschrijvers die voldoen aan het toegangsrecht zoals hieronder vermeld,
worden in aanmerking genomen om deel te nemen aan de vergelijking van de offertes op basis van de
gunningscriteria vermeld onder punt C.3.6., voor zover de ingediende offertes regelmatig zijn.
Door het indienen van zijn offerte, vergezeld van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA),
verklaart de inschrijver officieel op eer:
1. dat hij zich niet in een van de verplichte of facultatieve uitsluitingsgevallen bevindt, waardoor hij
moet of kan uitgesloten worden;
2. dat hij beantwoordt aan de selectiecriteria die door de aanbestedende overheid voor deze
opdracht werden opgesteld.
De aanbestedende overheid kan de inschrijver tijdens de procedure te allen tijde verzoeken de vereiste
ondersteunende documenten geheel of gedeeltelijk in te dienen wanneer dit noodzakelijk is voor het
goede verloop van de procedure.
De inschrijver is niet verplicht ondersteunende documenten of andere bewijsstukken over te leggen
indien en voor zover de aanbestedende overheid de certificaten of de relevante informatie rechtstreeks
kan verkrijgen door raadpleging van een gratis toegankelijke nationale databank in een lidstaat.
De toepassing van de verklaring geldt enkel voor de documenten of certificaten met betrekking tot de
uitsluitingsgronden die gratis toegankelijk zijn voor de aanbestedende overheid door middel van een
nationale databank in een lidstaat.
Voor de elementen die niet behoren tot de verklaring, mogen de inschrijvers die dat wensen, al in hun
offerte alle documenten en certificaten toevoegen die nodig zijn om aan te tonen dat zij zich niet in een
situatie van uitsluiting bevinden.
Wat de selectiecriteria betreft, mogen de inschrijvers die dat wensen al aan hun offerte alle documenten
en certificaten toevoegen die nodig zijn om aan te tonen dat zij aan de vereisten van deze criteria
voldoen.
Vóór de gunning van de opdracht zal de aanbestedende overheid van de inschrijver die voor de gunning
in aanmerking komt, eisen dat hij de bewijsstukken voorlegt om aan te tonen dat er geen
uitsluitingsmotieven bestaan en dat aan de selectiecriteria voldaan werd.

C.3.2.

Het toegangsrecht – Uitsluitingscriteria (deel III van het UEA)

Behoudens uitsluitingsgronden m.b.t. fiscale en sociale schulden kan de inschrijver, die zich in één van
de verplichte of facultatieve uitsluitingsgronden bevindt, aantonen dat hij corrigerende maatregelen
heeft genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen. Hiertoe bewijst de inschrijver, op eigen initiatief,
dat hij eventuele schade als gevolg van strafrechtelijke inbreuken of fouten heeft betaald of heeft
toegezegd te zullen vergoeden, dat hij feiten en omstandigheden heeft opgehelderd door actief mee te
werken met de onderzoekende autoriteiten en dat hij concrete technische, organisatorische en
personeelsmaatregelen heeft genomen teneinde een nieuwe strafrechtelijke inbreuk of fout te
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voorkomen. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de betrokken kandidaat
of inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure.
Verplichte uitsluitingsgronden:
1.
2.
3.
4.

deelneming aan een criminele organisatie;
omkoping;
fraude;
terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten dan wel
uitlokking van, medeplichtigheid aan of poging tot het plegen van een dergelijk misdrijf of een
strafbaar feit;
5. witwassen van geld of financiering van terrorisme;
6. kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel;
7. tewerkstelling van onderdanen van derde landen die illegaal in het land verblijven.
De in 1° tot 6° bedoelde uitsluitingen van deelname aan overheidsopdrachten gelden voor een periode
van vijf jaar vanaf de datum van de veroordeling. De onder 7° bedoelde uitsluiting van deelname aan
overheidsopdrachten geldt voor een periode van vijf jaar, vanaf de beëindiging van de inbreuk.
De inschrijver die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van zijn fiscale schulden en
sociale zekerheidsbijdragen, wordt uitgesloten van deze plaatsingsprocedure. De toegang tot de
procedure wordt evenwel niet ontzegd aan de inschrijver die:
1. geen bijdrageschuld heeft van meer dan 3.000 euro of,
2. die voor die schuld uitstel van betaling heeft verkregen en de afbetalingen daarvan strikt in acht
neemt.
Indien de inschrijver een bijdrageschuld heeft van meer dan 3.000 euro, toont hij aan, op straffe van
uitsluiting, dat hij op een aanbestedende overheid of op een overheidsbedrijf, één of meer
schuldvorderingen bezit die zeker, opeisbaar en vrij van elke verbintenis tegenover derden zijn voor een
bedrag dat minstens gelijk is aan zijn schuld verminderd met 3.000 euro.
Indien het attest in bezit van de aanbestedende overheid niet aantoont dat de inschrijver voldoet aan
de eisen i.v.m. zijn fiscale en sociale verplichtingen, stelt zij de ondernemer hiervan in kennis. Vanaf de
dag volgend op deze kennisgeving, beschikt de inschrijver over een termijn van vijf werkdagen om het
bewijs te geven van zijn regularisatie. Van deze regularisatie kan slechts éénmalig gebruik gemaakt
worden.
Facultatieve uitsluitingsgronden:
1. indien de aanbestedende overheid met elk passend middel aantoont dat de kandidaat of
inschrijver de verplichtingen op het vlak van het milieu-, sociaal en arbeidsrecht heeft
geschonden;
2. wanneer de kandidaat of inschrijver in staat van faillissement of van vereffening verkeert, zijn
werkzaamheden heeft gestaakt, een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of aangifte heeft
gedaan van zijn faillissement, voor hem een procedure van vereffening of gerechtelijke
reorganisatie aanhangig is, of hij in een vergelijkbare toestand verkeert ingevolge een
soortgelijke procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen;
3. wanneer de aanbestedende overheid kan aantonen, met elk passend middel, dat de kandidaat
of inschrijver in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, waardoor zijn
integriteit in twijfel kan worden getrokken;
4. wanneer de aanbestedende overheid over voldoende plausibele aanwijzingen beschikt om te
besluiten dat de kandidaat of inschrijver handelingen zou hebben gesteld, overeenkomsten zou
hebben gesloten of afspraken zou hebben gemaakt, die gericht zijn op vervalsing van de
mededinging in de zin van artikel 5, lid 2 van voornoemde Wet;
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5. wanneer een belangenconflict in de zin van artikel 6 van de Wet van 17 juni 2016 inzake
overheidsopdrachten niet effectief kan worden verholpen met andere, minder ingrijpende
maatregelen;
6. wanneer zich wegens de eerdere betrokkenheid van de kandidaat of inschrijver bij de
voorbereiding van de plaatsingsprocedure een vervalsing van de mededinging als bedoeld in
artikel 52 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten heeft voorgedaan die niet
met minder ingrijpende maatregelen kan worden verholpen;
7. wanneer de inschrijver blijk heeft gegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij
de uitvoering van een wezenlijk voorschrift tijdens een eerdere overheidsopdracht, een eerdere
opdracht met een aanbesteder of een eerdere concessieovereenkomst en dit geleid heeft tot
het nemen van ambtshalve maatregelen, schadevergoedingen of andere vergelijkbare sancties;
8. wanneer de inschrijver zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij
het verstrekken van de informatie die nodig is voor de controle op het ontbreken van
uitsluitingsgronden of de naleving van de selectiecriteria, of hij informatie heeft achtergehouden,
of niet in staat was de ondersteunende documenten die vereist zijn krachtens artikel 73 van de
Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten over te leggen;
9. wanneer de kandidaat of inschrijver heeft getracht om het besluitvormingsproces van de
aanbestedende overheid onrechtmatig te beïnvloeden, om vertrouwelijke informatie te
verkrijgen die hem onrechtmatige voordelen in de plaatsingsprocedure kan bezorgen, of om
verwijtbaar misleidende informatie te verstrekken die een belangrijke invloed kan hebben op
beslissingen inzake uitsluiting, selectie en gunning.

C.3.3.

De kwalitatieve selectie (deel IV van het UEA)

Wanneer een inschrijver een beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten en die draagkracht
bepalend is voor zijn selectie, is hij verplicht te vermelden voor welk gedeelte hij een beroep doet op die
draagkracht en welke andere entiteiten hij voorstelt. In dat geval moet hij de aanbestedende overheid
aantonen dat hij voor de uitvoering van de opdracht over deze middelen kan beschikken door
overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om dergelijke middelen ter beschikking te stellen van
de opdrachtnemer.
Indien de inschrijver de intentie heeft te werken met onderaannemers, moet hij dat deel van de opdracht
preciseren evenals de gegevens van de betrokken onderaannemers.
Vóór de gunning van de opdracht zal de aanbestedende overheid van de inschrijver die voor de gunning
in aanmerking komt de bewijsstukken eisen die aantonen dat aan de selectiecriteria voldaan werd.
De inschrijvers die dat wensen kunnen aan hun offerte alle gevraagde documenten i.v.m. de
selectiecriteria al toevoegen.

Selectiecriterium met betrekking tot de economische en financiële
draagkracht (artikel 67 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017 plaatsing
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren)
De inschrijver moet een minimale jaarlijkse omzet gerealiseerd hebben met betrekking tot het
activiteitendomein die het voorwerp vormt van de opdracht voor elk van de laatste drie beschikbare
boekjaren die minstens gelijk is aan 300.000 euro.
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Selectiecriterium met betrekking tot de technische bekwaamheid en
beroepsbekwaamheid (artikel 68 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017
plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren)
De inschrijver geeft een lijst van referenties voor de levering van ten minste 100 kogelwerende vesten
met harde en zachtere panelen en transporttassen die hij gedurende de afgelopen periode van
maximaal drie jaar heeft verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en van de publiek- of
privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.
De inschrijver gebruikt hiervoor het referentiemodel dat bij het bestek gevoegd is
De inschrijver geeft ten minste 1 referentie.

C.3.4.

Regelmatigheid van de offertes

Overeenkomstig artikel 76, § 1 van het Koninklijk besluit van 18 april 2017 inzake de plaatsing van
overheidsopdrachten in de klassieke sectoren, controleert de aanbestedende overheid de
regelmatigheid van de offertes.
Enkel regelmatige offertes komen in aanmerking om te worden getoetst aan de gunningscriteria.

C.3.5.

Gunningscriteria

Om deze overheidsopdracht te gunnen, bepaalt de aanbestedende overheid de economisch meest
voordelige offerte.
De regelmatige offertes van de inschrijvers zullen aan de onderstaande gunningscriteria getoetst
worden.
Deze criteria zullen gewogen worden teneinde een eindklassement te bekomen.

Lijst van de gunningscriteria
De gunningscriteria zijn de volgende:
Criterium

Weging

1. De prijs inclusief BTW

40/100

2. Gebruiksvriendelijkheid en gebruikscomfort van het aangeboden materiaal

30/100

3. Kwaliteit van het aangeboden materiaal

20/100

4. Leveringstermijn en service

10/100

Methode voor het bepalen van de voordeligste offerte
BELANGRIJK
Om een beslissing te kunnen nemen zal de aanbestedende overheid het materiaal onderwerpen aan
een praktische test.
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Hiervoor dient de inschrijver zonder enige aankoopverplichting 6 stuks van set post 1 (borstzijde als
rugzijde soepele ballistische panelen), 12 stuks van post 2 (zichtbare hoes), 6 stuks van post 3 (witte
discrete hoes), 6 stuks van post 4 (zwarte discrete hoes), 6 sets van post 5 (borstzijde als rugzijde
harde ballistische platen), 6 stuks van post 6 (identificatielappen zichtbare hoes), 6 sets van post 7
(identificatielappen zwarte discrete hoes), 6 stuks van post 8 (transporttas) en 6 stuks van post 9
(transportkoffer) waarvoor hij een offerte indient, ter beschikking te stellen.
De regelmatige inschrijver krijgt een uitnodiging voor maatname van de testpersonen. Tijdens deze
maatname zullen de praktische modaliteiten rond levering meegedeeld worden. De inschrijver krijgt
na deze uitnodiging een termijn van 60 kalenderdagen om het materiaal te leveren.
Het materiaal waarop de testen worden uitgevoerd, zal worden teruggeven.
Bij de offerte moeten de volgende documenten gevoegd worden:
-

Een technische fiche (inclusief foto) met de omschrijving van de technische en andere
eigenschappen (in het Nederlands, het Frans of eventueel het Engels) van het aangeboden
materiaal met vermelding van de gebruikte materialen en hun karakteristieken;
Een testrapport door een geaccrediteerd labo van de ballistische panelen;
De gebruiksinstructies (in het Nederlands en Frans of eventueel Engels);
De wettelijk verplichte certificaten.

-

Het niet bijvoegen van deze gegevens in de ingediende offerte kan leiden tot uitsluiting van de
gunningsprocedure.
1. De prijs inclusief BTW (40/100)
Opdat dit criterium berekend kan worden, vult de inschrijver de bijgevoegde prijsinventaris in en houdt
hij hierbij rekening met de bepalingen van punt C.2.5.
OP = Post 1a*1475 + Post 1b*60 + Post 1c*60 + Post 2a*1830 + Post 2b*40 + Post 2c*40 + Post 3a*540
+ Post 3b*40 + Post 3c*40 + Post 4a*540 + Post 4b*40 + post 4c*40 + Post 5*155 + Post 6*1910 + Post
7*620 + Post 8*1595 + Post 9*145
De punten die toegekend worden voor dit criterium zullen berekend worden op basis van de volgende
formule:
S = 40 x

𝐿𝑃
𝑂𝑃

waarbij:
S = de score die aan een offerte wordt toegekend voor het criterium “prijs”;
LP = de laagste prijs incl. btw voorgesteld in een regelmatige offerte,
OP = de prijs incl. btw van de geanalyseerde offerte.
Het aantal punten wordt afgerond tot twee cijfers na de komma.

2. Gebruiksvriendelijkheid en gebruikscomfort van het aangeboden materiaal (30/100)
Voor het evalueren van de gebruiksvriendelijkheid en gebruikscomfort van de ballistische bescherming
houdt de aanbestedende overheid onder meer rekening met:
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•
•
•
•
•
•

Hanteerbaarheid en gebruik in combinatie met wapen en dwangmiddelen en functionele kledij;
Impact op beweeglijkheid en bewegingsvrijheid in verschillende houdingen;
Gewicht van de vest inclusief ballistische panelen en platen;
Flexibiliteit van de ballistische panelen;
Zweetafvoer;
Draaggevoel.

Het aantal punten wordt afgerond tot twee cijfers na de komma.
De subcriteria wordt gequoteerd op basis van de volgende ordinale schaal.
0

Onbestaand of onmogelijk te evalueren

12 punten

Onvoldoende

18 punten

Voldoende

24 punten

Goed

30 punten

Zeer goed

3. De kwaliteit van het aangeboden materiaal (20/100)
Voor het evalueren van dit gunningscriterium zullen de volgende elementen getest worden:
•
•
•
•

Afwerking en sterkte van naden en stiksels,
Strekte van ritssluitingen e.d.
Kleurvastheid bij wasmogelijkheden (kleurvastheid e.d. van de hoezen),
Behoud van de afmetingen na het wassen;

Het aantal punten wordt afgerond tot twee cijfers na de komma
De subcriteria wordt gequoteerd op basis van de volgende ordinale schaal.
0

Onbestaand of onmogelijk te evalueren

8 punten

Onvoldoende

12 punten

Voldoende

16 punten

Goed

20 punten

Zeer goed
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4. De leveringstermijn (10/100)
De opdrachtnemer moet de leveringen kunnen aanvangen binnen een maximale termijn van 100
kalenderdagen na de maatname.
De punten die toegekend worden voor de leveringstermijn zullen berekend worden op basis van de
volgende formule:
S = 10 x

𝐾𝑇
𝑂𝑇

waarbij:
S = de score die aan een offerte wordt toegekend voor het criterium “leveringstermijn”;
KT = de kortste leveringstermijn voorgesteld in een regelmatige offerte,
OT = de leveringstermijn van de geanalyseerde offerte.
Het aantal punten wordt afgerond tot twee cijfers na de komma.
BELANGRIJK
Men moet voor de criteria Gebruiksvriendelijkheid en gebruikscomfort van het aangeboden
materiaal en De kwaliteit van het aangeboden materiaal minstens voldoende moet scoren om in
aanmerking te komen voor gunning.

Eindquotatie
De opdracht zal worden gegund aan de inschrijver met de hoogste eindquotatie, nadat de
aanbestedende overheid ten opzichte van deze inschrijver de juistheid van zijn verklaring in het kader
van het UEA geverifieerd heeft door na te gaan of de inschrijver zich niet in een uitsluitingsgrond bevindt
en of hij aan alle selectiecriteria voldoet.
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D. UITVOERING
D.1. LEIDEND AMBTENAAR
Voor deze opdracht wordt de volgende leidend ambtenaar aangewezen:
-

De heer Kristian VANDERWAEREN, Administrateur Generaal (North Galaxy A14, Koning
Albert-II laan 33, 1030 Brussel) of zijn opvolger bij de FOD Financiën.

Alleen de leidend ambtenaar is bevoegd voor het toezicht op en de controle over de opdracht.
De leidend ambtenaar kan een deel van zijn bevoegdheden overdragen.

D.2. HERZIENINGSBEPALINGEN
D.2.1.

Prijsherziening

Voor deze opdracht wordt geen enkele prijsherziening voorzien.

D.2.2.

Duur van de opdracht

Overeenkomstig artikel 38 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, voorziet deze opdracht in een clausule voor de
herziening van de duur van deze opdracht om de continuïteit van de prestaties te waarborgen indien de
opdracht die deze opdracht moet opvolgen niet op tijd kan worden gegund. Drie maanden voor de
vervaldatum van de overeenkomst kan de aanbestedende overheid de duur van de opdracht eenzijdig
wijzigen en de aanvankelijke duur van vier jaar op vijf jaar brengen door het eenvoudig versturen van
een aangetekend schrijven.

D.2.3.

Onvoorziene omstandigheden in hoofde van de opdrachtnemer

Overeenkomstig de artikelen 38/9 en 38/10 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling
van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, voorziet de huidige opdracht een
herzieningsclausule voor de herziening van de opdracht wanneer het contractueel evenwicht van de
opdracht wordt ontwricht in het nadeel of in het voordeel van de opdrachtnemer om welke
omstandigheden ook die vreemd zijn aan de aanbesteder.
De omvang van het door de opdrachtnemer geleden nadeel of voordeel wordt uitsluitend beoordeeld
op basis van de elementen die eigen zijn aan de huidige opdracht.

D.2.4.

Feiten van de aanbesteder en van de opdrachtnemer

Overeenkomstig artikel 38/11 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, voorziet de huidige opdracht een
herzieningsclausule voor de herziening van de opdrachtvoorwaarden wanneer de aanbesteder of de
opdrachtnemer ten gevolge van nalatigheden, vertragingen of welke feiten ook die ten laste van de
andere partij kunnen worden gelegd, een vertraging of een nadeel heeft geleden.
De herziening kan bestaan uit een of meerdere van volgende maatregelen:
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1. de aanpassing van de contractuele bepalingen, inclusief de verlenging of de inkorting van de
uitvoeringstermijnen;
2. een schadevergoeding;
3. de verbreking van de opdracht.

D.2.5.

Vergoeding voor schorsingen op bevel van de aanbesteder en
incidenten bij de uitvoering

Overeenkomstig artikel 38/12 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot vaststelling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, voorziet de huidige opdracht een
herzieningsclausule in geval van schorsingen op bevel van de aanbesteder onder de volgende
cumulatieve voorwaarden:
1. de schorsing overschrijdt in totaal één twintigste van de uitvoeringstermijn en minstens tien
werkdagen of vijftien kalenderdagen, naargelang de uitvoeringstermijn uitgedrukt is in werk- of
kalenderdagen;
2. de schorsing is niet het gevolg van ongunstige weersomstandigheden of van andere
omstandigheden waaraan de aanbesteder vreemd is waardoor de opdracht, naar oordeel van
de aanbesteder, niet zonder bezwaar op dat ogenblik kan worden verdergezet;
3. de schorsing vindt plaats binnen de uitvoeringstermijn van de opdracht.
In dat geval kan de opdrachtnemer een schadevergoeding krijgen die is vastgelegd op 25 euro per
werkdag/kalenderdag voor de schorsingen op bevel van de aanbestedende overheid.

D.2.6.

Vervanging van de opdrachtnemer

De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om, zonder nieuwe plaatsingsprocedure, over
te gaan tot vervanging van de opdrachtnemer, wanneer:
-

-

Het gaat om een rechtsopvolging onder algemene of gedeeltelijke titel van de opdrachtnemer,
ten gevolge van een herstructurering van de onderneming (onder meer door overname, fusie,
acquisitie of insolventie), door een andere ondernemer die voldoet aan de aanvankelijk
vastgestelde selectiecriteria. In dat geval vervangt de ondernemer die de opdrachtnemer opvolgt
deze opdrachtnemer, voor zover aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:
•

Deze vervanging geen andere wezenlijke wijzigingen in de opdracht meebrengt ;

•

Deze vervanging niet bedoeld is om de reglementering inzake overheidsopdrachten te
omzeilen ;

•

De opdrachtgever voorafgaandelijk schriftelijk instemt met de vervanging.

De opdrachtnemer in gebreke blijft wat betreft artikel 44 van het Koninklijk besluit tot bepaling
van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten. In dit geval kan de
opdrachtnemer die in gebreke blijft, vervangen worden door de inschrijvers die als tweede en
volgende stonden gerangschikt in het kader van de initieel georganiseerde plaatsingsprocedure.
Om tot deze vervanging over te gaan, zal eerst aan de inschrijver die als tweede gerangschikt
stond gevraagd worden, om de opdracht waarvan de opdrachtnemer in gebreke blijft, verder te
zetten/over te nemen. Als de opdrachtnemer die als tweede gerangschikt stond de opdracht niet
verder wenst te zetten/over te nemen, zal de inschrijver die als derde gerangschikt stond
gecontacteerd worden. Opdat deze vervanging mogelijk zou zijn, moet aan de volgende
voorwaarden voldaan worden :
•

De opdrachtnemer blijft in gebreke in verband met artikel 44 van het Koninklijk besluit tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten ;

•

De opdrachtnemer is, na het verstrijken van de in artikel 44, § 2, van het Koninklijk besluit
tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten gestelde
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termijn om zijn verweermiddelen te doen gelden, inactief gebleven of heeft middelen
aangevoerd die door de aanbestedende overheid als niet gerechtvaardigd worden
beoordeeld ;
•

De vervangende inschrijver is bereid de opdracht verder te zetten/over te nemen tegen de
voorwaarden van de door hem ingediende offerte in het kader van de initieel
georganiseerde plaatsingsprocedure.

D.3. AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTNEMER
De leverancier is voor zijn leveringen aansprakelijk tot op het ogenblik dat de formaliteiten van
onderzoek en kennisgeving, waarvan sprake in artikel 120 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013
tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, zijn verricht, behalve
wanneer in de opslagplaatsen van de bestemmeling verliezen of beschadigingen zijn ontstaan, te wijten
aan in artikel 38/9 van het KB van 14 januari 2013 bedoelde onvoorzienbare omstandigheden of aan
tekortkomingen die ten laste van de aanbesteder kunnen worden gelegd overeenkomstig artikel 38/11
van dat KB.
Overeenkomstig artikel 46 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten vrijwaart de opdrachtnemer de aanbesteder in
voorkomend geval tegen elke schadevergoeding die deze aan derden verschuldigd is op grond van zijn
vertraging in de uitvoering van de opdracht.
De aanbestedende overheid kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen
of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten die nodig zijn voor de
uitvoering van deze opdracht. De opdrachtnemer vrijwaart de aanbestedende overheid tegen elke eis
tot schadevergoeding van derden in dit verband.

D.4. WAARBORGTERMIJN
De waarborgtermijn vangt aan op de datum van de voorlopige oplevering.
De waarborgtermijn bedraagt minstens twee jaar op alle posten, uitgezonderd de posten van de panelen
post 1 en post 5, waarbij 10 jaar minimaal dient te worden voorzien.

D.5. BIJZONDERE VERBINTENIS VOOR DE OPDRACHTNEMER
De opdrachtnemer en zijn medewerkers zijn gebonden door discretieplicht met betrekking tot informatie
waarvan zij weet krijgen bij de uitvoering van de opdracht. De informatie kan in geen geval zonder
schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid meegedeeld worden aan derden. De
opdrachtnemer mag deze opdracht wel opgeven als referentie.

D.6. OPLEVERING
Er wordt een voorlopige oplevering voorzien na elke bestelling.
De gedeeltelijke voorlopige oplevering gebeurt na een gunstig verlopen testperiode van 14
werkdagen na de levering en inwerkingsstelling van de bestelling. De levering en inwerkingsstelling
gebeurt in aanwezigheid van een aangestelde van de leverancier en van de aanbestedende overheid.
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Indien binnen 14 dagen na de levering, elementen van non-conformiteit met de bestelling of gebreken
worden vastgesteld aan één of meerdere elementen van de kogelwerende vesten en transporttassen
zal de leverancier worden verwittigd om hiervan vaststelling te komen doen op deze zelfde plaats. Indien
deze gebreken niet kunnen worden hersteld op kosten van de leverancier kan de aanbestedende
overheid de betreffende kogelwerende vesten en transporttassen vooralsnog weigeren en zal de
leverancier deze onmiddellijk op zijn kosten terugnemen en vervangen door een conform exemplaar
binnen de 30 kalenderdagen. De levering van een nieuwe kogelwerende vest of transporttas doet een
nieuwe testperiode van 14 werkdagen ingaan.
De aanbestedende overheid en de betrokken dienst dienen tenminste 5 werkdagen op voorhand
schriftelijk geïnformeerd te worden over de dag en het tijdstip van de levering en inwerkingsstelling. De
eerste vaststelling slaat enkel op de zichtbare gebreken aan het materialen en op de zichtbare
conformiteit met de bestelling.
Het proces-verbaal van gedeeltelijke voorlopige oplevering wordt pas opgesteld na een geslaagde
testperiode van 14 werkdagen en dit volgens het model dat de aanbestedende overheid vrij kiest.
Per afloop van de langstdurende garantietermijn wordt een gedeeltelijke definitieve oplevering voorzien.
Bij de laatste gedeeltelijke oplevering wordt eveneens een proces verbaal van volledige definitieve
oplevering opgesteld.

D.7. BORGTOCHT
Overeenkomstig artikel 25, §2 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten wordt het bedrag van de borgtocht bepaald
op vijf procent van het oorspronkelijke opdrachtbedrag exclusief BTW.
Het aldus bekomen bedrag wordt naar het hoger tiental in euro afgerond.

D.7.1.

Borgtochtstelling

Overeenkomstig de wets- en reglementsbepalingen ter zake kan de borgtocht in speciën, in publieke
fondsen of in de vorm van een gezamenlijke borgtocht worden gesteld.
De borgtocht kan eveneens worden gesteld via een waarborg toegestaan door een kredietinstelling die
voldoet aan de voorschriften van de wetgeving op het statuut van en de controle op de
kredietinstellingen of door een verzekeringsonderneming die voldoet aan de voorschriften van de
wetgeving betreffende de controle der verzekeringsondernemingen en die is toegelaten tot tak 15
(borgtocht).
De opdrachtnemer moet, binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag waarop de opdracht wordt
gesloten, het bewijs leveren dat hij of een derde de borgtocht op een van de volgende wijzen heeft
gesteld:
1. wanneer de borgtocht in speciën wordt gesteld, door storting van het bedrag op de Bpostbankrekening van de Deposito- en Consignatiekas (NB – zie informatie voor de inschrijving
online hieronder) of van een openbare instelling die een functie vervult die gelijkaardig is met
die van genoemde Kas, hierna openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult
genoemd;
2. wanneer de borgtocht uit publieke fondsen bestaat, door neerlegging van deze voor rekening
van de Deposito- en Consignatiekas in handen van de Rijkskassier op de zetel van de Nationale
Bank te Brussel of bij een van haar provinciale agentschappen of van een openbare instelling
die een gelijkaardige functie vervult;
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3. wanneer de borgtocht wordt gedekt door een gezamenlijke borgtochtmaatschappij, door
neerlegging via een instelling die deze activiteit wettelijk uitoefent, van een akte van solidaire
borg bij de Deposito- en Consignatiekas of bij een openbare instelling die een gelijkaardige
functie vervult;
4. wanneer de borgtocht gesteld wordt door middel van een waarborg door de verbintenisakte van
de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming.
Dit bewijs wordt geleverd, naargelang het geval, door overlegging aan de aanbesteder van:
1. hetzij het ontvangstbewijs van de Deposito- en Consignatiekas of van een openbare instelling
die een gelijkaardige functie vervult;
2. hetzij het debetbericht van de kredietinstelling of van de verzekeringsonderneming;
3. hetzij het deposito-attest van de Rijkskassier of van een openbare instelling die een
gelijkaardige functie vervult;
4. hetzij de originele akte van solidaire borg, geviseerd door de Deposito- en Consignatiekas of
een openbare instelling die een gelijkaardige functie vervult;
5. hetzij het origineel van de verbintenisakte opgemaakt door de kredietinstelling of de
verzekeringsonderneming die een waarborg heeft toegestaan.
Deze documenten, ondertekend door de deponent, vermelden waarvoor de borgtocht werd gesteld en
de precieze bestemming, bestaande uit de beknopte gegevens betreffende de opdracht en verwijzing
naar de opdrachtdocumenten, alsmede de naam, de voornamen en het volledige adres van de
opdrachtnemer en eventueel deze van de derde die voor rekening van de opdrachtnemer het deposito
heeft verricht, met de vermelding "geldschieter" of "gemachtigde", naargelang het geval.
De hierboven vermelde termijn van 30 kalenderdagen wordt opgeschort tijdens de sluitingsperiode van
de onderneming van de opdrachtnemer voor de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de
inhaalrustdagen die op reglementaire wijze of in een algemeen bindende collectieve
arbeidsovereenkomst werden bepaald.
INFORMATIE VOOR DE INSCHRIJVING ON LINE BIJ DE DEPOSITO- EN CONSIGNATIEKAS
De procedure voor het storten van een borgtocht in geld is gewijzigd sinds de ingebruikname bij de
Deposito- en Consignatiekas (DCK) van de applicatie e-DEPO. De storting bij de DCK dient steeds te
worden voorafgegaan door het invullen van het formulier zoals vermeld op de website
https://financien.belgium.be/nl/borgtocht/overheidsopdracht.
Na ontvangst van dit formulier zendt de DCK per mail de correcte betaalgegevens (rekeningnummer en
mededeling voor de storting).
Na de storting en de verwerking van het dossier zendt de DCK per mail de digitale akte van borgstelling
aan de e-mailadressen van beide partijen vermeld op het aanvraagformulier (voor de FOD Financiën =
vastleggingen.engagements.div@minfin.fed.be).
Voor vragen over borgtochten in geld kan contact opgenomen worden met info.cdcdck@minfin.fed.be.
Voor vragen over solidaire borgen kan contact opgenomen worden met solidaire.cdcdck@minfin.fed.be.
BEGUNSTIGDE(N) VAN DE BORGTOCHT
Vul hier de contactgegevens in van de administratie(s) die vragen om de borgtocht te plaatsen. Vraag
deze gegevens zo nodig aan deze administratie(s).
BEGUNSTIGDE 1
Ondernemingsnr.: BE0308357159
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E-mailadres: vastleggingen.engagements.div@minfin.fed.be
Telefoonnr.: 02 576 66 81
Naam Administratie : FOD Financiën – Begroting en Beheerscontrole – Afdeling Vastleggingen
Voor de borgtochten bij een bank moet het origineel van het bewijs van de borgstelling moet naar
het volgende adres worden verstuurd:
Federale Overheidsdienst FINANCIEN
Stafdienst Begrotings- en Beheerscontrole - Afdeling Vastleggingen
Ter attentie van Mevrouw Françoise MALJEAN
Koning Albert II-laan 33, postbus 787 – Blok B22
1030 BRUSSEL
BELANGRIJKE OPMERKING
Het nummer van de bestelbon (4500XXXXXX) (indien gekend) en het referentienummer van het bestek
moeten op het bewijs van de borgtochtstelling worden vermeld.

D.7.2.

Vrijgave van de borgtocht

Bij toepassing van artikel 133 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten wordt de borgtocht vrijgegeven na de
gedeeltelijke voorlopige oplevering van elke bestelling uitgevoerd krachtens dit bestek.

D.8. UITVOERING
D.8.1.

Kick-off vergadering of opstartvergadering

Een kick-off vergadering zal georganiseerd worden tussen de aanbestedende overheid en de
opdrachtnemer in de lokalen van de FOD Financiën op basis van een tussen beide partijen
overeengekomen agenda.
Deze "kick-offmeeting" stelt de leidend ambtenaar en/of zijn afgevaardigde(n) in staat om zich ervan te
verzekeren dat de opdrachtnemer alle nodige maatregelen getroffen heeft om de bestelde prestaties te
plannen, op te starten en uit te voeren.
Tijdens deze vergadering verschaft de opdrachtnemer de nodige verduidelijkingen en vestigt hij de
aandacht van de leidend ambtenaar en/of zijn afgevaardigde(n) op de prestaties die in dit stadium van
het verloop van het contract nog niet duidelijk zijn vastgelegd of gepland en de door de opdrachtnemer
voorziene acties om hieraan te verhelpen.
Als het contract vereist dat de opdrachtgever een planning van de prestaties verstrekt, zal de kickoffmeeting benut worden om de verwachtingen van de leidend ambtenaar en/of zijn afgevaardigde(n)
met betrekking tot de inhoud van deze planning, te verduidelijken.
Als deze planning reeds de voor de kick-offmeeting ter beschikking werd gesteld van de leidend
ambtenaar en/of zijn afgevaardigde(n), wordt hij voor de vergadering nagezien en is er tijdens die
vergadering mogelijkheid om opmerkingen te formuleren en van gedachte te wisselen met betrekking
tot de planning.
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Indien nodig zal deze vergadering ook benut worden om op een gestructureerde en doelgerichte manier
de inhoud van alle contractuele documenten (bestelbrief, offerte, bestek, documentatie waarnaar het
bestek verwijst) te overlopen om zich ervan te verzekeren dat, na afloop van deze vergadering, alle
voorwaarden van het contract en hun draagwijdte op dezelfde manier door beide partijen (Bestuur en
opdrachtnemer) worden begrepen en geïnterpreteerd.
De kick-offmeeting wordt zo vroeg mogelijk na de betekening van het contract georganiseerd om binnen
de kortste keren de noodzakelijke acties te kunnen nemen.
De te voorziene activiteiten in het kader van een "kick-offmeeting" worden hierna in opeenvolgende
stappen beschreven zodat dit de leidend ambtenaar en/of zijn afgevaardigden in staat stelt om op
eender welk ogenblik het proces stil te leggen, van zodra hij zich rekenschap geeft van het feit dat de
organisatie van een "kick-offmeeting" geen toegevoegde waarde meer heeft.
Deze vergadering vindt plaats in de kantoren van de FOD Financiën en wordt georganiseerd op basis
van een tussen beide partijen overeengekomen agenda.
De leidend ambtenaar en/of zijn afgevaardigden zullen het volgende aan de opdrachtnemer overmaken:
− de lijst van de nog te verduidelijken vragen en punten;
− de thema's die tijdens de vergadering aan bod moeten komen;
− bepaalde modaliteiten, indien nodig.
De opdrachtnemer moet minstens 3 kalenderdagen voor de vergadering over deze informatie kunnen
beschikken.
De kick-offmeeting vormt het voorwerp van een officieel verslag dat door de leidend ambtenaar en/of
zijn afgevaardigde(n) wordt opgesteld en door de opdrachtnemer wordt ondertekend.
Dit verslag bevat de thema's en vragen die tijdens deze kick-offmeeting werden behandeld.
Het aantal deelnemers moet zowel langs de zijde van de leidend ambtenaar en/of zijn afgevaardigde(n)
als van de opdrachtnemer tot het strikt noodzakelijke beperkt blijven.

D.8.2.

Uitvoeringstermijn

De opdrachtnemer moet de leveringen kunnen aanvangen binnen een maximale termijn van 100
kalenderdagen na de maatname.

D.8.3.

Plaats van de leveringen

De goederen moeten geleverd worden aan de “Dienst CITT (Cel Instructie Technieken & Tactieken)”
gelegen te Chaussée de Wavre nr. 46 in 5030 Gembloux.
Verantwoordelijke: Frédéric Chanteur, frederic.chanteur@minfin.fed.be, +32470/757698.
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Naleving van de toepasselijke wettelijke, reglementaire en
conventionele bepalingen

In het kader van de uitvoering van deze opdracht leeft de opdrachtnemer de wettelijke en reglementaire
bepalingen inzake de openbare weg, hygiëne, arbeidsbescherming na, evenals de bepalingen van de
collectieve, nationale, gewestelijke, lokale of bedrijfsovereenkomsten.
De inschrijver verbindt zich ertoe om, tot de volledige uitvoering van de opdracht, de volgende
verdragen/overeenkomsten na te leven:
-

Overeenkomst nr. 87 van de IAO betreffende de vrijheid tot het oprichten van vakverenigingen
en de bescherming van het vakverenigingsrecht.
Overeenkomst nr. 98 van de IAO betreffende de toepassing van de beginselen van het recht
zich te organiseren en collectief te onderhandelen.
Overeenkomst nr. 29 van de IAO betreffende de gedwongen of verplichte arbeid.
Overeenkomst nr. 105 van de IAO betreffende de afschaffing van gedwongen arbeid.
Overeenkomst nr. 138 van de IAO betreffende de minimumleeftijd voor toelating tot het
arbeidsproces.
Overeenkomst nr. 111 van de IAO betreffende discriminatie in arbeid en beroep.
Overeenkomst nr. 100 van de IAO betreffende gelijke beloning.
Overeenkomst nr. 182 van de IAO over de ergste vormen van kinderarbeid.
Verdrag van Wenen ter bescherming van de ozonlaag en het bijbehorende Protocol van
Montreal betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken.
Verdrag van Bazel inzake de beheersing van de grensoverschrijdende overbrenging van
gevaarlijke afvalstoffen en de verwijdering ervan (Verdrag van Bazel).
Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen.
Verdrag van Rotterdam van 10 september 1998 inzake de procedure met betrekking tot
voorafgaande geïnformeerde toestemming ten aanzien van bepaalde gevaarlijke chemische
stoffen en pesticiden in de internationale handel (UNEP/FAO) (PIC-Verdrag), en de 3 regionale
protocollen.

Het niet naleven van deze verbintenis wordt op grond van artikel 44, §1, 1° van het Koninklijk besluit
van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten
beschouwd als het niet uitvoeren van de opdracht volgens de voorschriften bepaald in de
opdrachtdocumenten, wat aanleiding zal geven tot het in gebreke stellen van de opdrachtnemer en kan,
op basis van artikel 47, §2 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013, aanleiding geven tot de
toepassing van ambtshalve maatregelen, meer bepaald het eenzijdig verbreken van de opdracht.

D.8.5.

Onderaannemers

Overeenkomstig artikel 12, §1 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, wordt er aan herinnerd dat de opdrachtnemer
aansprakelijk blijft ten opzichte van de aanbesteder wanneer hij de uitvoering van zijn verbintenissen
geheel of gedeeltelijk aan derden toevertrouwt. De aanbestedende overheid heeft geen enkele
contractuele band met die derden.
Overeenkomstig artikel 12/1 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, maakt de opdrachtnemer, ten laatste bij de aanvang van
de uitvoering van de opdracht de volgende gegevens over aan de aanbesteder: naam, contactgegevens
en wettelijke vertegenwoordigers van alle onderaannemers, ongeacht hun aandeel of plaats in de keten
van onderaanneming, die bij de uitvoering van de werken of het verrichten van de diensten/leveringen
betrokken zijn, voor zover deze gegevens op dat moment bekend zijn. Hetzelfde geldt bij opdrachten
voor diensten/leveringen die ter plaatse onder rechtstreeks toezicht van de aanbesteder moeten worden
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uitgevoerd. De opdrachtnemer is tijdens de volledige looptijd van de opdracht gehouden de aanbesteder
onverwijld in kennis te stellen van alle wijzigingen van deze gegevens, alsmede van de vereiste
gegevens betreffende eventuele nieuwe onderaannemers die hij nadien bij de verlening van deze
diensten/leveringen zal betrekken. Deze gegevens worden verstrekt in het Uniform Europees
Aanbestedingsdocument (UEA).
Overeenkomstig artikel 12/2 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, controleert de aanbestedende overheid of er, in hoofde
van de rechtstreekse onderaannemer(s) van de opdrachtnemer, uitsluitingsgronden bestaan in de zin
van artikel 67 tot 69 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten. De aanbestedende
overheid kan ook nagaan of er in hoofde van een onderaannemer verderop in de
onderaannemingsketen gronden tot uitsluiting voorhanden zijn. De aanbestedende overheid verzoekt
dat de opdrachtnemer de nodige maatregelen neemt teneinde in de vervanging te voorzien van de
onderaannemer over wie in het onderzoek een uitsluitingsgrond aan het licht is gekomen.
Overeenkomstig artikel 12/4 van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene
uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, moeten de onderaannemers, op welke plaats in de
onderaannemingsketen zij ook optreden en in verhouding tot het deel van de opdracht dat zij uitvoeren,
voldoen aan de minimumeisen inzake technische en beroepsbekwaamheid die door dit bestek zijn
opgelegd.

D.9. FACTURERING EN BETALING VAN DE LEVERINGEN
De facturatie gebeurt na de voorlopige oplevering van elke correct uitgevoerde bestelling. Het pv van
voorlopige oplevering moet toegevoegd worden aan de factuur.
De facturen, te onderwerpen aan de BTW, moeten opgemaakt worden op naam van:

Federale Overheidsdienst FINANCIEN
Centrale Facturatiedienst
Koning Albert II-laan 33, bus 788 – Blok B22
1030 BRUSSEL
De facturen mogen niet meer per post opgestuurd worden. De mogelijkheden om de
facturen op te sturen zijn :
•

Via het Mercurius-portaal in XML formaat

De facturen kunnen in het bestandsdeel XML/UBL via het Mercurius platform worden ingediend. Voor
meer informatie zie: http://digital.belgium.be/e-invoicing.
Opgelet: vanaf 1 april 2021 worden enkel nog leveranciersdocumenten met het formaat Bis Billing 3.0
in Mercurius aanvaard. De specificaties van de PEPPOL BIS standaard versie 3 vindt u hier:
http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/.
De
specificaties
van
de
PEPPOL
: http://docs.peppol.eu/poacc/billing/3.0/
•

Via een pdf-bestand

standaard

versie

3

vindt

u

hier
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De factuur kan ook in de vorm van een pdf-bestand worden gestuurd naar het volgende e-mailadres:
bb.788@minfin.fed.be. Let wel : elk pdf-bestand mag maar één factuur bevatten.
Op de facturen moet de volgende vermelding staan: "Het verschuldigde bedrag moet worden gestort op
het rekeningnummer… op naam van… te … ."
Het bestelbonnummer (4500XXXXXX) en in voorkomend geval het contractnummer 5XXXXXXX)
zullen systematisch op iedere factuur worden vermeld.
BELANGRIJK
De opdrachtnemer moet op zijn factuur duidelijk een gedetailleerde beschrijving van de effectief en
correct geleverde goederen vermelden. Niet-geleverde goederen mogen niet gefactureerd worden

De vereffeningsprocedure verloopt conform het reglement betreffende de Rijkscomptabiliteit.
De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 dagen vanaf de datum van de
beëindiging van de diensten, vastgesteld overeenkomstig de regels van de opdrachtdocumenten, om
de formaliteiten betreffende de voorlopige oplevering te vervullen en de dienstverlener in kennis te
stellen van het resultaat daarvan.
De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de
betalingstermijn van 30 dagen vanaf het verstrijken van de verificatietermijn, en dit op voorwaarde dat
de facturen correct zijn opgesteld, alle nodige verantwoordingsstukken zijn meegestuurd en worden
overgemaakt aan het correcte facturatieadres.
Wanneer de opdrachtdocumenten niet in een afzonderlijke schuldvordering voorzien, geldt de factuur
als schuldvordering.
De factuur moet worden opgesteld in euro.
Alle betalingen gebeuren uitsluitend op het in het offerteformulier vermelde rekeningnummer.
In geval van een wijziging van het rekeningnummer wordt gevraagd om:
• een aanvraag tot wijziging in te dienen, dat naar behoren is ondertekend door dezelfde persoon die
de offerte heeft ondertekend. Als deze regel niet kan worden gevolgd, wordt gevraagd om het document
(authentieke/onderhandse akte, nummer van de bijlage bij het Belgisch Staatsblad) toe te voegen dat
aantoont dat de persoon gemachtigd is om deze aanvraag te ondertekenen;
• verplicht een bankcertificaat bij te voegen waaruit blijkt dat de opdrachtnemende firma wel degelijk
titularis is van het meegedeelde rekeningnummer.

D.10. DISCRETIEPLICHT
De opdrachtnemer en zijn medewerkers zijn gebonden door discretieplicht met betrekking tot informatie
waarvan zij weet krijgen bij de uitvoering van de opdracht. De informatie kan in geen geval zonder
schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid meegedeeld worden aan derden. Het is de
opdrachtnemer wel toegestaan deze opdracht te vermelden als referentie.
Alle resultaten en verslagen die door de opdrachtnemer worden geproduceerd tijdens de uitvoering van
deze opdracht, vormen de eigendom van de aanbestedende overheid en mogen niet worden
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gepubliceerd of gecommuniceerd aan derden, tenzij na de schriftelijke toelating vanwege de
aanbestedende overheid.
Alle inlichtingen waarvan de personeelsleden van de opdrachtnemer kennis zullen nemen in het kader
van de opdracht, alle documenten die hen worden toevertrouwd, alle vergaderingen waaraan ze
deelnemen, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.
De opdrachtnemer garandeert dat zijn personeel en zijn onderaannemers de vertrouwelijkheid van de
gegevens zullen respecteren. Hij verbindt zich ertoe geen vertrouwelijke gegevens te verstrekken aan
derden, inbegrepen eventuele filialen en andere ondernemingen die met de opdrachtnemer zijn
geassocieerd. Hij zal aan zijn personeelsleden en aan die van zijn onderaannemers die rechtstreeks bij
de opdracht zijn betrokken, enkel de gegevens bekendmaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering
van hun taken in het kader van onderhavige opdracht.
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor alle schade waarvan de FOD Financiën het slachtoffer zou
zijn ten gevolge van het niet respecteren door de opdrachtnemer zelf of door leden van zijn personeel
van de verplichtingen die hem worden opgelegd krachtens onderhavig artikel.

D.11. GESCHILLEN
Alle geschillen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht worden uitsluitend beslecht voor de
bevoegde rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Brussel. De voertaal is het Nederlands of
het Frans.
De aanbestedende overheid is in geen geval aansprakelijk voor de schade aan personen of goederen
die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van de activiteiten die nodig zijn voor de uitvoering
van deze opdracht. De opdrachtnemer vrijwaart de aanbestedende overheid tegen elke vordering van
schadevergoeding door derden in dit verband.

D.12. BOETES EN STRAFFEN
In toepassing van artikel 9, §4, van het Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de
algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten wordt de aandacht van de inschrijvers
gevestigd op het feit dat in dit bestek afgeweken werd van artikel 154 van het Koninklijk besluit van 14
januari 2013 betreffende de boeten wegens het belang dat de aanbestedende overheid hecht aan het
principe van de continuïteit van haar diensten die slechts gewaarborgd is wanneer er gewaakt wordt
over de eerbiediging van precieze termijnen.

D.12.1. Boete voor laattijdige uitvoering
Voor iedere vertraging in de uitvoering van de opdracht, geldt van rechtswege een forfaitaire
vertragingsboete van 250,00 euro per dag vertraging.
De boetes voor vertragingen bij de uitvoering van de opdracht worden bepaald bij wijze van forfaitaire
schadevergoeding. Ze staan los van de hieronder bepaalde straffen. Ze zijn verschuldigd door het
verstrijken van de termijn, zonder ingebrekestelling en zonder tussenkomst van een proces-verbaal, en
worden van rechtswege toegepast voor alle kalenderdagen vertraging.

D.12.2. Straffen
Voor iedere niet-uitgevoerde dienstverlening, wordt van rechtswege een forfaitaire straf van 135,00
euro toegepast.
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Voor iedere tekortkoming bij het overmaken van de bestelling- en facturatiegegevens die de
opdrachtnemer in een of meerdere elektronische databanken heeft ingezameld, aangelegd en
opgeslagen, wordt van rechtswege een forfaitaire boete van 50,00 euro toegepast.

D.12.3. Verrekening van de boeten en straffen
Wat de verrekening van de boetes en de sancties betreft, worden het bedrag van de boetes en de
sancties, evenals het bedrag van de schade, uitgaven of kosten die voortvloeien uit of moeten
voortvloeien uit de toepassing van ambtshalve maatregelen, in de eerste plaats afgetrokken van de
bedragen die om welke reden dan ook (facturen) verschuldigd zijn aan de opdrachtnemer, en daarna
van de borgtocht.
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E. TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN
E.1. CONTEXT
In het kader van de optimalisering van de behoeften van zowel de mobiele diensten van de pijler
Operaties en de opsporingsinspecties van de pijler Opsporingen (de full bewapende diensten) wordt er
een bestek opgesteld dat voorziet in de vervanging van de huidige kogelwerende vesten (die hun
economische levensduur bijna bereikt hebben) en de uitbreidingsaankopen voor de nieuwe
aangeworven Brexiteers die nog niet in het bezit zijn van een kogelwerende vest.
Met deze behoeften wordt het basismateriaal m.b.t het operationele materiaal en de opleidingen gedekt
van alle diensten binnen de AAD&A (zowel de administratie operaties als de administratie opsporingen
en omvat een doelgroep van 650 douaniers). Dit materiaal stelt de operationele teams in staat om veilig
de controletaken uit te voeren en de doelstellingen van de AAD&A te behalen. Bij de aanschaf wordt
aandacht geschonken aan uniformiteit, ergonomie en comfort, beschermingsgraad, veiligheid en
zichtbaarheid.
De volledig bewapenend controleambtenaren van de AAD&A dienen voor de veilige uitvoering van hun
controletaken ballistische bescherming te dragen.
Deze ballistische bescherming dient:
•
•

bescherming te bieden tegen ballistische inslagen, snijdende/scherpe voorwerpen en priemen;
een zo optimaal mogelijke bewegingsvrijheid te bieden zodat de controletaken op een
comfortabele manier kunnen worden uitgeoefend;

E.2. TECHNISCHE SPECIFICATIES BALLISTISCH MATERIAAL
E.2.1.

Algemeen

De hierna beschreven producten moeten vervaardigd worden volgens de regels van de kunst. Daarom
mag in geen geval aanspraak worden gemaakt op enige vergetelheid in deze beschrijving om bepaalde
handelingen niet te moeten uitvoeren en dus producten af te leveren waarvan de kwaliteit niet
onberispelijk is.
Het geleverde materieel is nieuw, vrijgesteld van gebreken of fabricagefouten die afbreuk kunnen doen
aan het uitzicht en aan het goede gebruik tijdens de gebruiksduur ervan.
In het algemeen en voor elk ander kenmerk dat niet opgenomen is in deze technische specificaties,
moeten de materialen voorzien voor de hoezen beantwoorden aan de voorschriften opgesteld door de
Europese Bond voor Kleding (ECLA).
De gewenste technische karakteristieken dienen opgegeven te worden volgens de hierna vermelde
normen (ISO, EN, CAST); tenzij anders vermeld in de technische specificaties dienen alle resultaten
voorzien in de norm opgegeven te worden.
De opdracht is samengesteld uit 9 posten:

-

Post 1: set twee (2) soepele ballistische panelen waarvan één (1) ballistisch paneel borstzijde
en één (1) ballistisch paneel rugzijde met bijhorende gebruikershandleiding (Nederlands, Frans
en Duits)
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Post 2: zichtbare hoes voor soepele ballistische panelen
Post 3: witte discrete hoes voor soepele ballistische panelen
Post 4: zwarte discrete hoes voor soepele ballistische panelen
Post 5: harde ballistische platen met bijhorende gebruikershandleiding (Nederlands, Frans en
Duits)
Post 6: Identificatielap “DOUANE” of “ZOLL” voor de zichtbare hoes van post 2
Post 7: identificatielap “DOUANE” voor de discrete hoes van post 4
Post 8: transporttas voor geheel van ballistische panelen en hoes (post 1, 2, 3 en 4)
Post 9: transportkoffer harde ballistische platen (post 5)

-

De hierna beschreven technische specificaties zijn gemeenschappelijk voor de verschillende posten.
Als een specificatie van toepassing is op één of meerdere specifieke posten, wordt dat uitdrukkelijk in
de tekst vermeld.

E.2.2.

Algemene vereisten
Etikettering - Verpakking

De etiketten zijn zodanig ontworpen dat ze niet kunnen losgerukt worden.

Hoes
-

-

Drie etiketten worden aangebracht op de binnenkant van elk stuk (lichaamszijde). Hun plaatsing
moet de drager zo min mogelijk hinderen.
Een klein etiketje ter hoogte van de kraag, dat op onuitwisbare wijze de maat vermeldt.
Een etiket op de binnenkant van het stuk dat op onuitwisbare wijze minstens de volgende
inlichtingen moet vermelden:
o De naam van de fabrikant of minstens zijn initialen;
o De gebruikte materialen;
o Het contractnummer;
o Het fabricatiejaar;
o De vermelding “DOUANE”;
o De onderhoudsvoorschriften onder de vorm van de symbolen, opgenomen in de norm
EN ISO 3758, evenals alle andere inlichtingen noodzakelijk in dit domein;
o Het minimum aantal gegarandeerde was cycli;
o De naam van het artikel in het Nederlands en in het Frans;
o De maat;
o De artikelcode;
Een “blanco” etiket waarop de naam van de eenheid en/of de naam van de douaneambtenaar
kan vermeld worden.

Ballistische panelen en platen
-

Een etiket wordt aangebracht op de keerzijde van elke bescherming (lichaamszijde). Het moet
op een onuitwisbare manier minstens de volgende inlichtingen vermelden:
o aanbevelingen van de beschermingsgraad;
o de aanvullende munitie waartegen de beschermingen bestand is, met vermelding van
de snelheden vermeld in deze technische specificaties;
o de gebruikte materialen;
o het contractnummer;
o het reeksnummer (lot) van fabricatie (batch number);
o de onderhoudsvoorschriften;
o de artikelnaam in het Nederlands en in het Frans;
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o

-

het unieke identificatienummer van de bescherming (fabrikant), identiek voor het pack
vooraan en achteraan (type KWBXXXXX, XXXXX zijnde een combinatie van cijfers
en/of letters);
o het fabricatiejaar;
o de maat
o de artikelcode;
Een “blanco” etiket enkel op de soepele panelen waarop de naam van de eenheid en/of de naam
van de douaneambtenaar kan vermeld worden.

Verpakking

Individuele verpakking
De individuele verpakking is een niet-hermetische plastieken transparante tas.
De set ballistische platen van post 5 wordt verpakt in de transportkoffer.
De individuele verpakking is voorzien van een etiket die de volgende inlichtingen vermeldt, die kunnen
verschillen naargelang de inhoud:
- de artikelnaam (in het Nederlands en in het Frans);
- de identificatie van de drager;
- het unieke identificatienummer van de bescherming (fabrikant), identiek voor de ballistische
panelen vooraan en achteraan (type KWBXXXXX, XXXXX zijnde een combinatie van cijfers
en/of letters);
- de maat;
- de artikelcode;
- de barcode die de artikelcode opneemt.

Globale verpakking
Een etiket dat de volgende inlichtingen vermeld, wordt op elke doos gekleefd:
- de naam van de fabrikant;
- het contractnummer;
- de artikelnaam in het Nederlands en het Frans;
- het aantal stukken per doos;
- elke individuele verpakking in de doos wordt voorzien van etiketten met serienummers en
dergelijke (voor de posten 2, 3 en 4);
- een globaal etiket (voor de posten 1, 5, 6, 7);
- artikelcodes;
- identificatie van de bestemmeling.

E.2.3.

Post 1: Set twee (2) soepele ballistische panelen waarvan één (1)
ballistisch paneel borstzijde en één (1) ballistisch paneel rugzijde
met bijhorende gebruikershandleiding (Nederlands, Frans en
Duits)

Algemene beschrijving van de ballistische panelen
Samenstelling
Eén (1) ballistische set samengesteld uit twee ballistische panelen (één borstzijde en één
rugzijde), die elk verplicht een geïntegreerde meswerende en priemwerende bescherming
bevat.
De lagen ballistisch, meswerend en priemwerend materiaal zijn solidair en ingepakt in één
overtrek. Het geheel vormt het ballistisch paneel.
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Technische aspecten van de ballistische set
Samenstelling van het ballistische paneel
-

-

-

Indien bepaalde ballistische, meswerende en priemwerende materialen hun beschermende
kenmerken verliezen wegens vochtigheid of Uv-stralen, dan moet de overtrek waterdicht en
UV-beschermend (ondoorschijnend) zijn.
De inschrijver zal in zijn offerte verduidelijken of de beschermingsmaterialen gevoelig zijn aan
vochtigheid en/of aan UV. De inschrijver zal in zijn offerte de samenstelling van de
kogelwerende, meswerende en priemwerende beschermingsmaterialen alsook van de overtrek
detailleren. De overheid behoudt zich het recht voor om een waterdichtheidstest uit te voeren.
De panelen mogen geen slechte geur afgeven te wijten aan het doordringen/ophouden van
transpiratie in het beschermingsmateriaal.
De ballistische panelen zijn soepel.
De ballistische panelen zijn bestemd om ingevoegd te worden in de hoezen uit post 2, 3 en 4.

Beschermingsniveau
Referentienorm
-

De technische norm die gebruikt wordt om het beschermingsniveau te definiëren en te verifiëren
is de norm CAST Home Office Body Armour Standard (2017).
Het beschermingsniveau van het kogelwerend paneel is de HO2 KR1 SP1 met een maximaal
toegestaan trauma (BFS) van 25 mm.

Gelijkvormigheidsattesten en testrapporten
Om het bewijs te leveren van het uitvoeren van en het slagen voor de ballistische, meswerende en
priemwerende proeven overeenkomstig de vereiste beschermingsniveaus, wordt een
gelijkvormigheidsattest en bijkomende testrapporten geëist voor het beschermingsniveau HO2
KR1 SP1 volgens de norm CAST 2017, uitgereikt door één van de door de norm erkende labo’s.

Proeven met aanvullende munitie
De soepele panelen moet bestand zijn tegen de volgende projectielen:
- 9 mm Sellier&Bellot HS met een gewicht van 7,5 gram, 115 grains en met een snelheid van 350
m/s met een toegelaten afwijking van +/- 15 m/s met een maximaal trauma van 25 mm.
- 9 mm Luger 9x19 TFMJ/FMC, 115 grains en met een snelheid van 350 m/s met een toegelaten
afwijking van +/- 15 m/s met een maximaal trauma van 25 mm.
- 9 mm PEP 2.0 met een gewicht van 6,1 gram en met een snelheid van 420 m/s met een
toegelaten afwijking van +/- 15 m/s met een maximaal trauma van 25 mm.
- 0.357 Magnum Soft Point Flat Nose Remington R357M3 met een gewicht van 10,2 gram en
met een snelheid van 455 m/s met een toegelaten afwijking van +/- 10 m/s en een maximaal
trauma van 44 mm.
Deze munitie wordt getest volgens dezelfde methode en dezelfde schietomstandigheden als voorzien
in de norm CAST 2017.
Het oppervlaktegewicht van de soepele panelen mag niet hoger zijn dan 9 kg/m² (met beschermhoes
inclusief)
Geen enkele perforatie wordt getolereerd tijdens deze tests.
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Beschermde lichaamszones
Het kogelwerende vest moet minstens de vitale organen, zoals het hart, de longen, de lever, de milt
en de nieren beschermen. Om dit te doen zijn de volgende lichaamszones beschermd:
- de borst (tot aan het sleutelbeen);
- de buik (tot aan de navel);
- de rug (tot aan de nieren);
- de zijkanten;
Tijdens het dragen moet er voldoende overlapping van de panelen zijn ter hoogte van de flanken.
Het nuttige beschermoppervlak (werkelijk beschermde lichaamsdelen) is zo uitgebreid mogelijk,
zonder nadeel van deze technische specificaties en zonder nadeel voor het gewicht. Het nuttige
beschermoppervlak zal vergeleken worden op de vesten voorzien voor de dragers tijdens de
operationele tests.
Het effectieve beschermoppervlak (mathematisch oppervlak van het paneel) van de panelen
borstzijde en rugzijde staat voor elke standaardmaat vermeld in de matentabel.

Standaardmaten
De gedetailleerde tabel van het standaardmatensysteem voor de hoes en de ballistische panelen
gebaseerd op de afmetingen van het lichaam, alsook de gedetailleerde tabel gebaseerd op de
afmetingen van de ballistische panelen zijn zo uitgebreid mogelijk om zich aan te passen aan het
merendeel van de morfologie, zonder zich evenwel te wenden tot het op maat maken voor elke
persoon.
Een logische gradatie tussen de maten moet gerespecteerd worden.
De inschrijver preciseert op welke manier de maten vermeld in de tabel werden bepaald. Hij preciseert
de afmetingen voorzien om de maten regelmatig te verdelen en dit voor elke maat.
Het effectieve beschermoppervlak (mathematisch oppervlak van het paneel) van de panelen vooraan
en achteraan staat voor elke standaardmaat vermeld in de matentabel.
De inschrijver zal bij zijn standaardmatentabel de oppervlaktedichtheid van het paneel voegen voor
elk van deze standaardmaten.

Gebruikershandleiding
De panelen in combinatie met de hoes moeten vergezeld worden van een nauwkeurige
gebruikershandleiding, opgesteld in het Frans en in het Nederlands en Duits, die minstens de
volgende instructies herneemt:
- de voorstelling van het product, geïllustreerd aan de hand van foto’s;
- de plaatsing van de ballistische panelen;
- duidelijke informatie over het beschermingsniveau (normen en munitie);
- de plaatsing van het vest, het regelen op het lichaam en de sluiting;
- de voorschriften wat betreft het individueel opslaan en het onderhoud van de ballistische
panelen;
- de gedetailleerde onderhoudsvoorschriften en wasvoorschriften van de hoes.
De inschrijvers geven in hun offerte een voorstel van garantie alsook hoeveel jaar garantie zij wensen
te geven. De inschrijvers zijn wel gehouden aan een garantietermijn van 10 jaar op de kogelwerende
ballistische panelen.
De garantietermijn vangt aan op de datum waarop de voorlopige oplevering wordt verleend.

BELANGRIJK
Om een beslissing te kunnen nemen zal de aanbestedende overheid het materiaal onderwerpen aan
een praktische test.
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Hiervoor dient de inschrijver zonder enige aankoopverplichting 6 sets van 2 ballistische panelen
(borstzijde en rugzijde van ballistische panelen), waarvoor hij een offerte indient, op maat van de
testpersonen ter beschikking te stellen.
De regelmatige inschrijver krijgt een uitnodiging voor maatname van de testpersonen. Tijdens deze
maatname zullen de praktische modaliteiten rond levering meegedeeld worden. De inschrijver krijgt na
deze uitnodiging een termijn van 60 kalenderdagen om het materiaal te leveren.
Het materiaal waarop de testen worden uitgevoerd, zal worden teruggeven. Bij de offerte moeten de
volgende documenten gevoegd worden: zij kunnen de goederen terug komen afhalen op hetzelfde
leveringsadres waar de teststalen dienen te worden binnen gegeven (Gent – Gaston Crommelaan).
Een technische fiche (inclusief foto) met de omschrijving van de technische en andere eigenschappen
(in het Nederlands, het Frans of eventueel het Engels) van het aangeboden materiaal met vermelding
van de gebruikte materialen en hun karakteristieken;
Het niet bijvoegen van deze gegevens in de ingediende offerte kan leiden tot uitsluiting van de
gunningsprocedure.

E.2.4.

POST 2: zichtbare hoes voor soepele ballistische panelen

De zichtbare hoes dient in combinatie te worden gebruikt met de ballistische panelen uit post 1.
Elke hoes heeft een uniek serienummer.

Operationeel gebruik
De zichtbare hoes wordt ter beschikking gesteld van de douanebeambten en wordt gebruikt bij de
uitvoering van hun dagelijkse opdrachten.
Het is ontworpen om de douanebeambten te identificeren (zichtbaar dragen boven het uniform van de
douane).
Het is zodanig ontworpen dat het permanent kan gedragen worden.
Het moet in elk seizoen kunnen gedragen worden.

Exclusiviteitsclausule
De begunstigde neemt akte van het feit dat het dragen van de zichtbare kogelwerende vest door
ambtenaren die daartoe niet gemachtigd zijn een inbreuk is van art 228 van het Strafwetboek
(aanmatigen van ambten en titels) en verwarring kan creëren bij het publiek.
De begunstigde wordt ervan weerhouden om de zichtbare kogelwerende vest zoals ze aan de
Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen geleverd worden, te commercialiseren, zelfs niet
onder een gelijkaardige vorm die kan leiden tot verwarring bij het publiek.

Visuele identiteit
De hoes is van het type “bi-color”, in insigneblauw en fluorescerend geel.
Technische beschrijving van het tweekleurig concept.
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Visuele identiteit
•

Insigne blauw
De voorgestelde kleur dient te voldoen aan de kleurcoördinaten zoals in onderstaande tabel:

Illuminant
D65/10
A/10

MsTL84-10

L*

a*

b*

C*

h

X

Y

Z

x

y

19,65

1,63

-16,06

16,14

275,78

2,84

2,90

6,25

0,24

0,24

18,38

-2,37

-17,36

17,52

262,23

2,75

2,60

1,98

0,38

0,35

18,03

0,78

-18,85

18,86

272,36

2.80

2,55

3,85

0,30

0,28

De bovenstaande kleurdefinitie betreft cöordinaten gemeten door het laboratorium Celabor
▪ een colorimeter Datacolor Elrepho SF450;
▪ standaardilluminant D65, A, TL84.
De opmeting werd uitgevoerd met onderstaande proefomstandigheden :
▪ meetopening LAV (=30 mm) ;
▪ aantal metingen per staal : 3 (de gemiddelde waarde wordt
weergegeven) ;
▪ weefsel wordt gevouwen in 4 lagen ;
▪ telkens herpositionering van het staal.
Kleurafwijking DE CMC max. 2
•

•

Fluorescerend geel
De voorgestelde kleur dient te voldoen aan het fluorescerende geel gebied van de norm EN
ISO 20471:2013, gemeten volgens Pt 7.2 van de norm EN ISO 20471:2013, origineel na
belichting met Xenon en na min. 25 wasbeurten 40°C, lijndrogen.
Grijs-witte retro reflecterende banden die wit retro reflecteren.
Het betreft banden met een retroreflectie in overeenstemming met de norm EN ISO 20471:2013
na min. 25 wasbeurten 40°C, lijndrogen.

Het tweekleurig concept voorziet een markering “DOUANE” of “ZOLL” op de rugzijde via een
identificatielap met klittenbandsysteem (post 6).

Elementen
Het individueel kogelwerend vest voor zichtbaar dragen is voorzien van 3 afzonderlijke elementen van
de visuele identiteit. Het betreft de logotekst, het graadkenteken, en de benaming “DOUANE” of “ZOLL”.
Het graadkenteken en de benaming kunnen afgenomen worden door middel van een
klittenbandsysteem. Het graadkenteken en benaming zelf worden door de administratie voorzien.

Plaatsing
-

De logotekst “DOUANE” of “ZOLL” wordt horizontaal op de rug aangebracht, gecentreerd
tussen de schouderbladen, via een klittenbandsysteem (post 6);
Het graadkenteken wordt rechts op de borstlijn gedragen;
De benaming “DOUANE” of “ZOLL” wordt links op de borstlijn gedragen;
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Gedetailleerde beschrijving:

Voorstuk
Het voorstuk bestaat uit ongeveer de bovenste helft de gele fluorescerende kleur en het onderste
gedeelte in insigne blauw. In het gele gedeelte loopt een verticale grijs-witte retro-reflecterend gedeelte
over de schouderbanden. Er dient op de linker en rechterborststreken een vrouwelijke klittenband voor
de graden op te hangen van 10 cm lengte op 3,5 cm hoogte te worden voorzien.
Op de scheidingslijn tussen het gele en blauwe gedeelte wordt een horizontale wit retro reflecterende
strook aangebracht.

Achterstuk
Het achterste stuk uit een 2/3e gedeelte fluorescerend geel en het onderste gedeelte uit een 1/3e insigne
blauw. Over de schouders tot aan de scheiding tussen geel en blauw loopt er een verticale grijze retroreflecterende strook. Centraal tussen de schouderbladen wordt de logotekst “Douane” of “Zoll” geplaatst
(post 6). De breedte van de reflecterende banden is 3 cm. De concrete scheidingslijn wordt met de
inschrijver in een overlegmoment na de gunning verder bepaald.
Op de scheidingslijn tussen het gele en blauwe gedeelte wordt een horizontale wit retro reflecterende
strook aangebracht.

Opmerking
In geval van moeilijkheden bij uitwerking (model, maat), kan er afgeweken worden van deze lengtes
mits het opstellen van een gemotiveerde rechtvaardiging.
Operationele aspecten van het zichtbare kogelwerende vest (geheel van de hoes en de
ballistische set)
De volgende criteria zullen deel uitmaken van een evaluatie uitgevoerd door het operationele personeel.
Geen hinder bij bewegingen – comfort:
Bewegingsvrijheid
De hoes moet op zo’n manier ontworpen worden dat de gebruiker op een normale wijze de
activiteiten, verbonden aan de douaneopdrachten, kan uitvoeren. Het moet zo min mogelijk de uit te
voeren bewegingen, de aan te nemen houdingen en de waarnemingen van de zintuigen verhinderen.
De hoes mag niet hinderen bij o.a.:
-

de basisbewegingen van de douanebeambte (wandelen, lopen, neerhurken, naar voor buigen,
gaan liggen en opstaan, overgaan van zithouding naar staande houding, …)
de armbewegingen naar voor en naar achter, de hoofdbewegingen, de twee handen
samenvoegen met horizontaal gestrekte armen, enz.;
het instappen en het uitstappen van een voertuig;
het besturen van een voertuig;
het gebruik van een handvuurwapen in zittende, liggende, geknielde en staande schietpositie;
het dragen van een vuurwapen en van de dienstriem voorzien van zijn accessoires.

Tijdens het uitvoeren van deze bewegingen:
- blijft de vest goed aansluiten op het lichaam, zonder beklemmend gevoel noch de behoefte tot
het aanpassen van de afstelling;
- blijven de banden goed op hun plaats;
- is het opduiken van spleten en holtes te vermijden.
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Na deze bewegingen mag de hoes niet naar boven zijn gekropen in de richting van de hals of enige
andere verplaatsing hebben gemaakt ten opzichte van zijn beginpositie welke de drager zou dwingen
tot het aanpassen van de hoes om het draagcomfort te verbeteren.

Draaggevoel
De hoes moet dagelijks kunnen worden gedragen gedurende minimum 8 uur zonder onderbreking. De
hoes mag geen overdreven vermoeidheid veroorzaken ten gevolge van het permanent dragen.
De gewaarwording van het gewicht van de hoes moet zo weinig mogelijk voelbaar zijn.
De ballistische panelen zijn soepel.
De hoes moet, in de vereiste maat, zich zo goed mogelijk aanpassen aan de morfologie van de drager
(binnen de limieten van het regelsysteem) door middel van een adequaat aanpassingssysteem.
Geen enkele gewaarwording van gebrek aan evenwicht mag gevoeld worden tijdens het
dragen van de hoes.
Het dragen van de hoes mag geen kwetsuren veroorzaken bij de gebruiker.
De hoes moet vrijgesteld zijn van harde of snijdende deeltjes, ruwe oppervlakken en naden, die
schuurplekken, kneuzingen, irritaties, perforaties of snijwonden kunnen veroorzaken bij de drager.
Het dragen van de hoes mag geen stress of benauwdheid veroorzaken.

Beheer van warmte
De hoes moet zich zo goed mogelijk aanpassen aan de gevolgen van temperatuurveranderingen
(temperatuurregeling van het lichaam).
Het dragen van de hoes mag geen buitensporige transpiratie met zich meebrengen.

Gebruik
De hoes moet gemakkelijk (zonder hulp) en snel aan- en uitgetrokken kunnen worden door de drager.
De hoes is voorzien van een systeem dat een aanpassing aan de schouders en op de flanken toelaat.
De inschrijver zal het aanpassingssysteem van het vest in zijn gebruikershandleiding
verduidelijken.
Het onderhoud van de hoes dient gemakkelijk te zijn.
De zakken voor de ballistische panelen zijn voorzien van een sluiting (rits of klittenband).
De nuttige opening van de zakken laat toe dat het paneel er gemakkelijk in- en uitgeschoven kan
worden.
De hoes mag de andere kledingstukken die eronder worden gedragen niet vroegtijdig verslijten.

Hoes
Basismaterialen
Twee basismaterialen moeten voorzien worden voor de confectie van de hoes:
- buitenmateriaal waarvan een deel in insigneblauw (beschreven in eerder vermelde tabel) en
een deel in fluorescerend geel (conform de norm EN ISO 20471:2013),
- binnenmateriaal.

Buitenmateriaal gedeelte fluorescerend geel
De buitenkant van de hoes wordt in een sterk weefsel vervaardigd.
De kleur van de stof is conform ISO 20471 (inclusief na belichting met xenon en 25 keer wassen à 40°
en lijndrogen).
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De inschrijver verbindt zich ertoe een certificaat van een geaccrediteerd laboratorium te voegen bij de
offerte om aan te tonen dat de stof voldoet aan voorgeschreven norm EN ISO 20471. De inschrijver
dient van alle andere testen een testrapport aan te leveren van een geaccrediteerd laboratorium om
aan te tonen dat aan alle hieronder gestelde eisen wordt voldaan.

Samenstelling
Het weefsel is 100% PES + PU coating.

Behandelingen
Het buitenweefsel is behandeld om afstotend te zijn t.o.v. water, olie en vuil.

Technische eigenschappen
o
o
o

o

o

o

o

Gewicht volgens de norm EN 12127 meth. 5
- Min 190 g / m²
Krimp volgens ISO 5077 en ISO 6330 (40°, lijndrogen)
- Max +/- 3%
Treksterkte volgens de norm ISO 13934-1
- Ketting: minimum 1500 N
- Inslag: minimum 900 N
Scheursterkte volgens de norm ISO 4674 A1
- Ketting: minimum 130 N
- Inslag: minimum 130 N
Slijtvastheid volgens de norm ISO 12947-2 (Martindale)
- Volledige breuk van twee aparte draden na minimum 80 000 cycli, belasting van
12 kPa, wol
Weerstand tegen water volgens de norm ISO 4920 (Spray test):
- Originele index min 5
Na 1 wasbeurt volgens ISO 6330, 40°, lijndrogen: min index 4
Kleurechtheid / lichtechtheid / wrijfechtheid / wasechtheid / strijkechtheid volgens de norm ISO
105:
- Conform de voorgeschreven eisen norm ISO 20471 voor fluorescerend geel

Buitenmateriaal gedeelte insigneblauw
De buitenkant van de hoes wordt in een sterk weefsel vervaardigd.
De kleur van de stof is insigneblauw conform bovenvermelde tabel.
De inschrijver verbindt zich ertoe een testrapport van een geaccrediteerd laboratorium toe te voegen
bij de offerte om aan te tonen dat de stof voldoet aan de kleureisen. De inschrijver dient van alle
andere testen een testrapport aan te leveren van een geaccrediteerd laboratorium om aan te tonen
dat aan alle hieronder gestelde eisen wordt voldaan.

Samenstelling
Het weefsel is 100% PA 6.6 + PU coating

Behandelingen
Het buitenweefsel is behandeld om afstotend te zijn t.o.v. water, olie en vuil.

Technische eigenschappen
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Gewicht volgens de norm EN 12127 meth. 5
- Min 240 g / m²
Krimp volgens ISO 5077 en ISO 6330 (40°, lijndrogen)
- Max +/- 3%
Treksterkte volgens de norm ISO 13934-1
- Ketting: minimum 2000 N
- Inslag: minimum 1450 N
Scheursterkte volgens de norm ISO 4674 A1
- Ketting: minimum 230 N
- Inslag: minimum 230 N
Slijtvastheid volgens de norm ISO 12947-2 (Martindale)
- Volledige breuk van twee aparte draden na minimum 150 000 cycli, belasting van
12 kPa, wol
Weerstand tegen water volgens de norm ISO 4920 (Spray test):
- Originele index min 4
Na 1 wasbeurt volgens ISO 6330, 40°, lijndrogen: min index 4
Kleurechtheden volgens de norm ISO 105-C06 (40°)
- Degradatie: min 4
- Aanbloeding min 3-4
Lichtechtheden volgens de norm ISO 105-B02
- Min 4
Wrijfechtheid volgens de norm 105-X12 (nat)
- Min 4

Binnenmateria(a)l(en)
Samenstelling
Breisel met open steken in synthetische vezels (van het type Mesh of evenwaardig), bevestigd op een
dun onderweefsel, een breisel met fijne steken, een driedimensionaal breisel of een combinatie.
Opmerking: de fabrikant mag een ander concept voorstellen, uitgevoerd in een materiaal of een
combinatie van verschillende materialen, met als argument de temperatuurregeling en het beheer van
de transpiratie, en dit op basis van een technische argumentatie en bijhorende technische fiches. Dit
concept moet echter conform blijven aan de hierna omschreven eigenschappen.
Kleur : donkere kleur
De inschrijver dient van alle hieronder beschreven testen een testrapport aan te leveren van een
geaccrediteerd laboratorium om aan te tonen dat aan alle hieronder gestelde eisen wordt voldaan.

Technische eigenschappen
o

o

o

o

Barstweerstand volgens de norm ISO 13938-1 (hydraulische methode – meetoppervlak van
50 cm²)
- Min 400 kPa
Slijtvastheid volgens de norm ISO 12947-2 (Martindale)
- Volledige breuk van twee aparte draden na minimum 30 000 cycli, belasting van 9
kPa,
Kleurechtheden volgens de norm ISO 105-C06 (40°)
- Degradatie: min 4
- Aanbloeding min 3-4
Kleurechtheden volgens de norm ISO 105-E04 (zuur en alkalisch)
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Degradatie: min 4
Aanbloeding min 3-4

Wrijfechtheid volgens de norm 105-X12 (nat)
- Min 4

Toebehoren (elastieken, klittenband, sluitkleppen,)
Bij zijn offerte zal de inschrijver een technische fiche voegen voor alle toebehoren, eventueel
ondersteund door laboratoriumverslagen en moet hij garanderen dat de gebruikte toebehoren van de
beste kwaliteit zijn. Als het toebehoren aan bepaalde normen beantwoordt, is het eveneens
aangewezen dit te vermelden. Deze technische fiche zal gebruikt worden als referentie tijdens de
uitvoering van het contract.
In zijn offerte verbindt de inschrijver zich expliciet tot het vervangen van voorgestelde toebehoren, die
niet aanvaard werden door de Administratie.

Confectiegaren
De inschrijver zal detailleren
•
•
•

De samenstelling van de draad;
Het garennummer;
De trekweerstand verlenging.

De kleur van de confectiedraad komt zodanig overeen met het gebruikte materiaal dat men deze niet
kan opmerken bij een globaal zicht op het ZKWV.
Confectie van de hoes
Zie schetsen bijlage 7.

De hoes bestaat uit volgende elementen:
•
•
•
•
•
•
•

Voorstuk voorzien van M.O.L.L.E. op de onderste helft en klittenband;
rugstuk;
elastische sluitingskleppen met klittenband voor het aanpassen van de taille;
sluitingskleppen eventueel elastisch met klittenband voor het aanpassen van de schouders;
een zak voor de ballistische panelen op de borstzijde en de rugzijde;
een zak/ruimte voor de harde panelen op de borstzijde en de rugzijde;
een houder links en rechts ter hoogte van het sleutelbeen via een Peter Jones-kliksysteem of
gelijkaardig;

Voorstuk
•
•
•
•

Het voorstuk bestaat uit twee stukken die samenkomen aan de centrale ritssluiting;
De ritssluiting is bovenaan afgeschermd met een beschermflapje van dezelfde textielsoort als
gebruikt voor het fluorescerend geel;
Er worden 2 ‘napoleonzakken’ met ritssluiting voorzien;
Op de borst worden, net onder de scheidingslijn geel / blauw, 2 stroken klittenband, met een
lengte van 100 mm en een breedte van 35 mm, voorzien om de graad- en benamingsplaatjes
te bevestigen;
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Op het voorstuk wordt, in het blauwe deel onder de 2 stroken klittenband, weefsel met
M.O.L.L.E. voorzien waardoor het mogelijk is om verschillende houders te verweven aan de
voorzijde. De M.O.L.L.E.-linten hebben een opening van minimum 32 / maximum 35 mm en
worden zonder verticale tussenruimte geplaatst zodat het plaatsen van de linten zo optimaal
mogelijk gebeurt volgens de beschikbare ruimte;
Op de linker- en rechterschouder wordt een Peter-Jones of gelijkwaardig systeem bevestigd
om bijv. de houder van de radio te kunnen inklikken;
Het voorstuk bevat een zak voor het inbrengen van het ballistische paneel vooraan. Deze zak
is zo vervaardigd dat het ballistische paneel vooraan uit één stuk bestaat en geen enkele
discontinuïteit of bedekking heeft ter hoogte van de centrale rits;
In de hoes wordt een systeem voorzien waardoor harde ballistische platen in de jas kunnen
worden gedragen. De voorziene plaats(ing) moet vermijden dat de zak/ruimte voor het dragen
van de harde ballistische platen na verloop van tijd uitrekt en er speling ontstaat;
De M.O.L.L.E. linten hebben een scheurweerstand van minimum 500N (volgens ISO 13934-1).

Rugstuk
Het rugstuk bestaat uit één enkel stuk.
Het bevat een zak voor het inbrengen van het ballistische paneel achteraan.
Op de rug wordt de logotekst “Douane” of “Zoll” via een klittenbandsysteem aangebracht (post 6).
Er wordt aan de rugzijde een mogelijkheid voorzien om de harde ballistische plaat te kunnen dragen.
De voorziene plaats(ing) moet vermijden dat de zak/ruimte voor het dragen van de harde ballistische
plaat na verloop van tijd uitrekt en er speling ontstaat.
Aan de rugzijde wordt een sleep handvat voorzien, dewelke toelaat een niet-meewerkend persoon te
verplaatsen door middel van voorttrekken. Het handvat dient dus voldoende stevigheid te hebben, ook
in de bevestigingspunten, rekening houdend met de verschillende lichaamstypes van de dragers.
Het handvat mag de zichtbaarheid en het draagcomfort van het geheel niet aantasten.

Klittenband
Op de hoes zijn meerdere elementen uitgerust met klittenband.
Er wordt klittenband geplaatst op de schouders, rug, borst en op de zijkanten.

Zakken voor de ballistische panelen
De zakken hebben een diepte en breedte die evolueren in functie van de maat (maat van het
ballistische paneel). Deze afmetingen worden voldoende nauwkeurig berekend om te vermijden dat
het paneel verschuift in de zak.

Zakken voor de harde platen
Aan de voor- en rugzijde wordt een mogelijkheid voorzien om de harde platen (van post 5) te kunnen
dragen. De afmetingen worden nauwkeurig gerespecteerd om te vermijden dat de platen kunnen
verschuiven.

Kwaliteit van de naden
De naden zijn uitgevoerd met een confectiegaren waarvan de samenstelling compatibel is met de
binnen- en buitenmaterialen.
Alle stiksels zijn zorgvuldig uitgevoerd en versterkt op het uiteinde van de naad. Ze zijn bijzonder
stevig en staan garant voor de stevigheid van de hoes alsook het vasthouden van de panelen.
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De naden zijn uitgevoerd met een adequate spanning (zonder krimp, zelf niet na wassen).
De stiksels hebben een frequentie van minstens 3 punten per cm.
Loshangende draden zijn niet toegestaan.
Geen enkel fenomeen van glijden van materialen ter hoogte van de naden is getolereerd.

Het reinigen
De hoezen moeten gemakkelijk kunnen gereinigd worden (huishoudelijk wassen op 40°C) en moeten
snel drogen.
Dimensionele stabiliteit (volgens de ISO 5077) bij wassen (volgens de ISO 6330 methode
4N: 40°C en lijndrogen):
Na 10 wasbeurten wordt een dimensionele afwijking van maximum 3% in beide richtingen toegelaten.
De globale kwaliteit van de confectie zal geëvalueerd worden voor en na de 10 wasbeurten, conform
de onderhoudsvoorschriften.
Na de onderhoudsbeurten mag geen enkel confectieprobleem vastgesteld worden (fronsen van
confectiedraad, algemene vervorming, …)
De naden onderaan de hoes zijn sterk en verzekeren het goed vasthouden van de ballistische
panelen.
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om de weerstand van de naden te testen.

Standaardmaten
De gedetailleerde tabel van het standaardmatensysteem voor de hoes en de ballistische panelen
gebaseerd op de afmetingen van het lichaam, alsook de gedetailleerde tabel gebaseerd op de
afmetingen van de ballistische panelen en de hoezen, zijn zo uitgebreid mogelijk om zich aan te
passen aan het merendeel van de morfologie, zonder zich evenwel te wenden tot het op maat maken
voor elke persoon.
Een logische gradatie tussen de maten moet gerespecteerd worden.
De inschrijver preciseert op welke manier de maten vermeld in de tabel werden bepaald. Hij preciseert
de afmetingen voorzien om de maten regelmatig te verdelen en dit voor elke maat.
Het effectieve beschermoppervlak (mathematisch oppervlak van het paneel) van de panelen
vooraan en achteraan staat voor elke standaardmaat vermeld in de matentabel.
De inschrijver zal bij zijn standaardmatentabel de oppervlaktedichtheid van het paneel voegen voor
elk van deze standaardmaten.

Gelijkvormigheidsattesten
Om het bewijs te leveren van het voldoen aan de hoger beschreven normen voor het textiel, moet een
gelijkvormigheidsattest, uitgereikt door een geaccrediteerd labo (met accreditatienorm: ISO/IEC
17025:2017) dat erkend is door BELAC of door de accreditatiedienst van een andere NAVO-lidstaat,
aan de ingediende offerte worden toegevoegd.

Maatname en bestelbonnen
De bestelbon wordt opgemaakt voor de maatname, voor de bestelling van de standaardmaten.
De firma wordt gecontacteerd, na het versturen van de eerste bestelbon, om de maatname te plannen
en uit te voeren.
De firma dient te voorzien in een set pasmaten en een uitleg/ “opleiding” dienen te worden voorzien voor
een beperkte groep personen m.b.t hoe er een correcte maatname van de hoezen en de panelen dient
te worden afgenomen. Er zullen 10 personen zijn die deze uitleg zullen volgen.
De personen belast met de uitleg m.b.t. de correcte maatname door de inschrijver moeten zich op een
correcte manier kunnen uitdrukken in de taal Nederlands en Frans.
Er zullen 1 set stalen/pasmaten van post 1, post 2, post 3, post 4 van elke maat dienen worden voorzien.
Na de maatname wordt er nog een bestelbon opgemaakt met de maten die nog niet gekend waren.
Bijkomende bestellingen dienen in de volgende jaren mogelijk te zijn op basis van deze pasmaten en dit
vanaf een afname van minimaal 25 stuks of meer per bestelbon.
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BELANGRIJK
Om een beslissing te kunnen nemen zal de aanbestedende overheid het materiaal onderwerpen aan
een praktische test.
Hiervoor dient de inschrijver zonder enige aankoopverplichting 12 zichtbare hoezen, overeenkomstig
de maten van de stalen uit post 1 – 2 hoezen per set ballistische panelen, waarvoor hij een offerte
indient ter beschikking te stellen.
De regelmatige inschrijver krijgt een uitnodiging voor maatname van de testpersonen. Tijdens deze
maatname zullen de praktische modaliteiten rond levering meegedeeld worden. De inschrijver krijgt na
deze uitnodiging een termijn van 60 kalenderdagen om het materiaal te leveren.
Het materiaal waarop de testen worden uitgevoerd, zal worden teruggeven. Bij de offerte moeten de
volgende documenten gevoegd worden: zij kunnen de goederen terug komen afhalen op hetzelfde
leveringsadres waar de teststalen dienen te worden binnen gegeven (Gent – Gaston Crommelaan).
Een technische fiche (inclusief foto) met de omschrijving van de technische en andere eigenschappen
(in het Nederlands, het Frans of eventueel het Engels) van het aangeboden materiaal met vermelding
van de gebruikte materialen en hun karakteristieken;
Het niet bijvoegen van deze gegevens in de ingediende offerte kan leiden tot uitsluiting van de
gunningsprocedure.

E.2.5.

POST 3: witte discrete hoes voor soepele ballistische panelen

De hoes dient in combinatie te worden gebruikt met de ballistische panelen uit post 1.
Elke hoes heeft een uniek serienummer.
Operationeel gebruik
De discrete hoes wordt ter beschikking gesteld van de douanebeambten en wordt gebruikt bij de
uitvoering van dagelijkse anonieme opdrachten.
Het is ontworpen om ongemerkt te kunnen gedragen worden. (discreet dragen onder alle soorten
kledingstukken).
Het is zodanig ontworpen dat het permanent kan gedragen worden.
Het moet in elk seizoen kunnen gedragen worden.
Operationele aspecten van de discrete kogelwerende vest (geheel van de hoes en de ballistische set).
De volgende criteria zullen deel uitmaken van een evaluatie uitgevoerd door het operationele
personeel.

Geen hinder bij bewegingen – comfort
Bewegingsvrijheid
De hoes moet op zo’n manier ontworpen worden dat de gebruiker op een normale wijze de
activiteiten, verbonden aan de douaneopdrachten, kan uitvoeren. Het moet zo min mogelijk de uit te
voeren bewegingen, de aan te nemen houdingen en de waarnemingen van de zintuigen verhinderen.
De hoes mag niet hinderen bij o.a.:
• de basisbewegingen van de douanebeambte (wandelen, lopen, neerhurken, naar voor buigen,
gaan liggen en opstaan, overgaan van zithouding naar staande houding, …)
• de armbewegingen naar voor en naar achter, de hoofdbewegingen, de twee handen
samenvoegen met horizontaal gestrekte armen, enz.;
• het instappen en het uitstappen van een voertuig;
• het besturen van een voertuig;
• het gebruik van een handvuurwapen in zittende, liggende, geknielde en staande schietpositie;
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het dragen van een vuurwapen en van de dienstriem voorzien van zijn accessoires;

Tijdens het uitvoeren van deze bewegingen:
• blijft de hoes goed aansluiten op het lichaam, zonder beklemmend gevoel noch de behoefte tot
het aanpassen van de afstelling;
• blijven de banden goed op hun plaats;
• is het opduiken van spleten en holtes te vermijden.
Na deze bewegingen mag de hoes niet naar boven zijn gekropen in de richting van de hals of enige
andere verplaatsing hebben gemaakt ten opzichte van zijn beginpositie welke de drager zou dwingen
tot het aanpassen van de hoes om het draagcomfort te verbeteren.

Draaggevoel
De hoes moet dagelijks kunnen worden gedragen gedurende minimum 8 uur zonder onderbreking.
De hoes mag geen overdreven vermoeidheid veroorzaken ten gevolge van het permanent dragen.
De gewaarwording van het gewicht van de hoes moet zo weinig mogelijk voelbaar zijn.
De hoes moet, in de vereiste maat, zich zo goed mogelijk aanpassen aan de morfologie van de drager
(binnen de limieten van het regelsysteem) door middel van een adequaat aanpassingssysteem.
Geen enkele gewaarwording van gebrek aan evenwicht mag gevoeld worden tijdens het dragen van
de hoes.
Het dragen van de hoes mag geen kwetsuren veroorzaken bij de gebruiker.
De hoes moet vrijgesteld zijn van harde of snijdende deeltjes, ruwe oppervlakken en naden, die
schuurplekken, kneuzingen, irritaties, perforaties of snijwonden kunnen veroorzaken bij de drager.
Het dragen van de hoes mag geen stress of benauwdheid veroorzaken.

Beheer van warmte
De hoes moet zich zo goed mogelijk aanpassen aan de gevolgen van temperatuurveranderingen
(temperatuurregeling van het lichaam).
Het dragen van de hoes mag geen buitensporige transpiratie met zich meebrengen.

Gebruik
De hoes moet gemakkelijk (zonder hulp) en snel aan- en uitgetrokken kunnen worden door de drager.
De hoes is voorzien van een systeem dat een aanpassing aan de schouders en op de flanken toelaat.
De inschrijver zal het aanpassingssysteem van het vest in zijn gebruikershandleiding verduidelijken.
Het onderhoud van de hoes dient gemakkelijk te zijn.
De zakken voor de ballistische panelen zijn voorzien van een sluiting (rits of klittenband).
De nuttige opening van de zakken laat toe dat het paneel er gemakkelijk in- en uitgeschoven kan
worden.
De hoes moet zo onopgemerkt mogelijk zijn.
De hoes moet gekenmerkt worden door een discretie qua geluid, zelfs tijdens het uitvoeren van
bewegingen.
De hoes mag de andere kledingstukken die erboven worden gedragen niet vroegtijdig verslijten.

Hoes
Basismaterialen
Twee basismaterialen moeten voorzien worden voor de confectie van de hoes:
✓

buitenmateriaal;

✓

binnenmateriaal.

De inschrijver voorziet één (1) witte hoes.
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Buitenmateriaal
De buitenkant van de hoes wordt in een sterk weefsel vervaardigd.
De inschrijver verbindt zich ertoe testrapporten van een officieel labo te voegen bij de offerte om aan
te tonen dat de stof voldoet aan de hieronder gestelde eisen.

Samenstelling
Weefsel waarvan de vezels grotendeels synthetisch zijn
Opmerking:
De inschrijver mag eveneens een concept voorstellen dat bestaat uit een combinatie van twee
buitenstoffen van verschillend gewicht en soepelheid, te gebruiken in functie van risicozones en
comfortzones, en dit op basis van een technische argumentatie en bijhorende technische fiches. In dit
geval behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de configuratie van de voorgestelde
zones te laten wijzigen. Het concept moet eigenschappen vertonen die minstens gelijkwaardig zijn
aan deze aangeduid in deze technische specificaties.

Technische eigenschappen
o
o

o

o
o

o

o
o

Krimp volgens ISO 5077 en ISO 6330 (40°, lijndrogen)
- Max +/- 3%
Treksterkte volgens de norm ISO 13934-1
- Ketting min. 1400N
- Inslag min. 900N
Scheursterkte volgens de norm ISO 4674 A1
- Ketting: minimum 50 N
- Inslag: minimum 50 N
Slijtvastheid volgens de norm ISO 12947-2 (Martindale)
- Volledige breuk van twee aparte draden na minimum 30 000 cycli, belasting van 12 kPa,
Pillingweerstand volgens norm ISO 12945-1 (Pillingbox ICI)
- Na 18 000 toeren: minimum index 5
- Na 36 000 toeren: minimum index 4
Kleurechtheden volgens de norm ISO 105-C06 (40°)
- Degradatie: min 4
- Aanbloeding min 3-4
Lichtechtheden volgens de norm ISO 105-B02
- Min 4
Wrijfechtheid volgens de norm 105-X12 (nat)
- Min 4

Binnenmateria(a)l(en)
Samenstelling
Breisel met open steken in synthetische vezels (van het type Mesh of evenwaardig), bevestigd op een
dun onderweefsel, een breisel met fijne steken, een driedimensionaal breisel of een combinatie.
Opmerking: De fabrikant mag een ander concept voorstellen, uitgevoerd in een materiaal of een
combinatie van verschillende materialen, met als argument de temperatuurregeling en het beheer van
de transpiratie, en dit op basis van een technische argumentatie en bijhorende technische fiches. Dit
concept moet echter conform blijven aan de hierna omschreven eigenschappen.
De inschrijver verbindt zich ertoe testrapporten van een officieel labo te voegen bij de offerte om aan
te tonen dat de stof voldoet aan de hieronder gestelde eisen.
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Technische eigenschappen
De voering moet antibacterieel behandeld zijn. De inschrijver moet een technische fiche voorleggen
van het de gebruikte techniek, alsook omschrijven tot hoeveel wasbeurten en bij welke temperatuur de
antibacteriële behandeling behouden blijft.
o

o

o

o

o

Barstweerstand volgens de norm ISO 3938-1 (hydraulische methode – meetoppervlak van 50
cm²)
- Min 300 kPa
Slijtvastheid volgens de norm ISO 12947-2 (Martindale)
- Volledige breuk van twee aparte draden na minimum 50 000 cycli, belasting van 9 kPa,
wol
Kleurechtheden volgens de norm ISO 105-C06 (40°)
- Degradatie: min 4
- Aanbloeding min 3-4
Kleurechtheden volgens de norm ISO 105-E04 (zuur en alkalisch)
- Degradatie: min 4
- Aanbloeding min 3-4
Wrijfechtheid volgens de norm 105-X12 (nat)
- Min 4

Toebehoren (elastieken, klittenband, sluitkleppen,)
Bij zijn offerte zal de inschrijver een technische fiche voegen voor alle toebehoren, eventueel
ondersteund door laboratoriumverslagen en moet hij garanderen dat de gebruikte toebehoren van de
beste kwaliteit zijn. Als het toebehoren aan bepaalde normen beantwoordt, is het eveneens
aangewezen dit te vermelden. Deze technische fiche zal gebruikt worden als referentie tijdens de
uitvoering van het contract.
In zijn offerte verbindt de inschrijver zich expliciet tot het vervangen van voorgestelde toebehoren, die
niet aanvaard werden door de aanbestedende overheid

Confectiegaren
De inschrijver zal detailleren:
• De samenstelling van de draad;
• Het garennummer;
• De trekweerstand verlenging.
• De kleur van de confectiedraad komt zodanig overeen met het gebruikte materiaal dat men
deze niet kan opmerken bij een globaal zicht op de discrete hoes.

Confectie van de witte hoes
Zie schetsen bijlage 8.

De hoes bestaat uit volgende elementen:
•
•
•
•

Voorstuk
rugstuk;
elastische sluitingskleppen met klittenband voor het aanpassen van de taille;
sluitingskleppen eventueel elastisch met klittenband voor het aanpassen van de schouders;
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een zak voor de ballistische panelen op de borstzijde en de rugzijde;

Voorstuk
Het voorstuk bestaat uit één enkel stuk.
Het bevat een zak voor het inbrengen van het ballistische paneel vooraan.

Rugstuk
Het rugstuk bestaat uit één enkel stuk.
Het bevat een zak voor het inbrengen van het ballistische paneel achteraan.

Klittenband
Op de hoes zijn meerdere elementen uitgerust met klittenband.
Er wordt klittenband geplaatst op de schouders, rug, borst en op de zijkanten.

Zakken voor de ballistische panelen
De zakken hebben een diepte en breedte die evolueren in functie van de maat (maat van het
ballistische paneel). Deze afmetingen woorden voldoende nauwkeurig berekend om te vermijden dat
het paneel verschuift in de zak.

Kwaliteit van de naden
De naden zijn uitgevoerd met een confectiegaren waarvan de samenstelling compatibel is met de
binnen- en buitenmaterialen.
Alle stiksels zijn zorgvuldig uitgevoerd en versterkt op het uiteinde van de naad. Ze zijn bijzonder
stevig en staan garant voor de stevigheid van de hoes alsook het vasthouden van de panelen.
De naden zijn uitgevoerd met een adequate spanning (zonder krimp, zelf niet na wassen).
De stiksels hebben een frequentie van minstens 3 punten per cm.
Loshangende draden zijn niet toegestaan.
Geen enkel fenomeen van glijden van materialen ter hoogte van de naden is getolereerd.

Het reinigen
De hoezen moeten gemakkelijk kunnen gereinigd worden (huishoudelijk wassen op 40°C) en moeten
snel drogen.
Tests op het geconfectioneerd geheel.
Dimensionele stabiliteit (volgens de ISO 5077) bij wassen (volgens de ISO 6330 methode 4N: 40°C en
drogen volgens methode A: aan de draad):
De globale kwaliteit van de confectie zal geëvalueerd worden voor en na de 10 wasbeurten, conform
de onderhoudsvoorschriften.
Na de onderhoudsbeurten mag geen enkel confectieprobleem vastgesteld worden (fronsen van
confectiedraad, algemene vervorming, …)
De naden onderaan de hoes zijn sterk en verzekeren het goed vasthouden van de ballistische
panelen.
De Administratie behoudt zich het recht voor om de weerstand van de naden te testen.
Standaardmaten
De gedetailleerde tabel van het standaardmatensysteem voor de hoes en de ballistische panelen
gebaseerd op de afmetingen van het lichaam, alsook de gedetailleerde tabel gebaseerd op de
afmetingen van de ballistische panelen en de hoezen, zijn zo uitgebreid mogelijk om zich aan te
passen aan het merendeel van de morfologie, zonder zich evenwel te wenden tot het op maat maken
voor elke persoon.
Een logische gradatie tussen de maten moet gerespecteerd worden.
De inschrijver preciseert op welke manier de maten vermeld in de tabel werden bepaald. Hij preciseert
de afmetingen voorzien om de maten regelmatig te verdelen en dit voor elke maat.
Het effectieve beschermoppervlak (mathematisch oppervlak van het paneel) van de panelen vooraan
en achteraan staat voor elke standaardmaat vermeld in de matentabel.
De inschrijver zal bij zijn standaardmatentabel de oppervlaktedichtheid van het paneel voegen voor
elk van deze standaardmaten.
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Gelijkvormigheidsattesten
Om het bewijs te leveren van het voldoen aan de hoger beschreven normen voor het textiel, moet een
gelijkvormigheidsattest, uitgereikt door een geaccrediteerd labo (met accreditatienorm: ISO/IEC
17025:2017) dat erkend is door BELAC of door de accreditatiedienst van een andere NAVO-lidstaat,
aan de ingediende offerte worden toegevoegd.

Maatname en bestelbonnen
De bestelbon wordt opgemaakt voor de maatname, voor de bestelling van de standaardmaten.
De firma wordt gecontacteerd, na het versturen van de eerste bestelbon, om de maatname te plannen
en uit te voeren.
De firma dient te voorzien in een set pasmaten en een uitleg/ “opleiding” dienen te worden voorzien voor
een beperkte groep personen m.b.t hoe dient er een correcte maatname van de hoezen en de panelen
te worden afgenomen. Er zullen 10 personen zijn die deze uitleg zullen volgen.
De personen belast met de uitleg m.b.t. de correcte maatname door de inschrijver moeten zich op een
correcte manier kunnen uitdrukken in de taal Nederlands en Frans.
Er zullen 1 set stalen/pasmaten van post 1, post 2, post 3, post 4 van elke maat dienen worden voorzien.
Na de maatname wordt er nog een bestelbon opgemaakt met de maten die nog niet gekend waren.
Bijkomende bestellingen dienen in de volgende jaren mogelijk te zijn op basis van deze pasmaten en dit
vanaf een afname van minimaal 25 stuks of meer per bestelbon.
BELANGRIJK
Om een beslissing te kunnen nemen zal de aanbestedende overheid het materiaal onderwerpen aan
een praktische test.
Hiervoor dient de inschrijver zonder enige aankoopverplichting 6 witte hoezen, overeenkomstig de
maten van de stalen uit post 1 – 1 hoes per set ballistische panelen, waarvoor hij een offerte indient ter
beschikking te stellen.
De regelmatige inschrijver krijgt een uitnodiging voor maatname van de testpersonen. Tijdens deze
maatname zullen de praktische modaliteiten rond levering meegedeeld worden. De inschrijver krijgt na
deze uitnodiging een termijn van 60 kalenderdagen om het materiaal te leveren.
Het materiaal waarop de testen worden uitgevoerd, zal worden teruggeven. Bij de offerte moeten de
volgende documenten gevoegd worden: zij kunnen de goederen terug komen afhalen op hetzelfde
leveringsadres waar de teststalen dienen te worden binnengegeven (Gent – Gaston Crommelaan).
Een technische fiche (inclusief foto) met de omschrijving van de technische en andere eigenschappen
(in het Nederlands, het Frans of eventueel het Engels) van het aangeboden materiaal met vermelding
van de gebruikte materialen en hun karakteristieken;
Het niet bijvoegen van deze gegevens in de ingediende offerte kan leiden tot uitsluiting van de
gunningsprocedure.

E.2.6.

POST 4: zwarte discrete hoes voor soepele ballistische panelen

De hoes dient in combinatie te worden gebruikt met de ballistische panelen uit post 1.
Elke hoes heeft een uniek serienummer.
Operationeel gebruik
De discrete hoes wordt ter beschikking gesteld van de douanebeambten en wordt gebruikt bij de
uitvoering van dagelijkse anonieme opdrachten.
Het is ontworpen ongemerkt te dragen (discreet dragen onder alle soorten kledingstukken).
Het is zodanig ontworpen dat het permanent kan gedragen worden.
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Het moet in elk seizoen kunnen gedragen worden.
Operationele aspecten van de discrete kogelwerende vest (geheel van de hoes en de ballistische set.
De volgende criteria zullen deel uitmaken van een evaluatie uitgevoerd door het operationele
personeel.

Geen hinder bij bewegingen – comfort
Bewegingsvrijheid
De hoes moet op zo’n manier ontworpen worden dat de gebruiker op een normale wijze de
activiteiten, verbonden aan de douaneopdrachten, kan uitvoeren. Het moet zo min mogelijk de uit te
voeren bewegingen, de aan te nemen houdingen en de waarnemingen van de zintuigen verhinderen.
De hoes mag niet hinderen bij o.a.:
• de basisbewegingen van de douanebeambte (wandelen, lopen, neerhurken, naar voor buigen,
gaan liggen en opstaan, overgaan van zithouding naar staande houding, …)
• de armbewegingen naar voor en naar achter, de hoofdbewegingen, de twee handen
samenvoegen met horizontaal gestrekte armen, enz.;
• het instappen en het uitstappen van een voertuig;
• het besturen van een voertuig;
• het gebruik van een handvuurwapen in zittende, liggende, geknielde en staande schietpositie;
• het dragen van een vuurwapen en van de dienstriem voorzien van zijn accessoires;
Tijdens het uitvoeren van deze bewegingen:
• blijft de hoes goed aansluiten op het lichaam, zonder beklemmend gevoel noch de behoefte tot
het aanpassen van de afstelling;
• blijven de banden goed op hun plaats;
• is het opduiken van spleten en holtes te vermijden.
Na deze bewegingen mag de hoes niet naar boven zijn gekropen in de richting van de hals of enige
andere verplaatsing hebben gemaakt ten opzichte van zijn beginpositie welke de drager zou dwingen
tot het aanpassen van de hoes om het draagcomfort te verbeteren.

Draaggevoel
De hoes moet dagelijks kunnen worden gedragen gedurende minimum 8 uur zonder onderbreking.
De hoes mag geen overdreven vermoeidheid veroorzaken ten gevolge van het permanent dragen.
De gewaarwording van het gewicht van de hoes moet zo weinig mogelijk voelbaar zijn.
De hoes moet, in de vereiste maat, zich zo goed mogelijk aanpassen aan de morfologie van de drager
(binnen de limieten van het regelsysteem) door middel van een adequaat aanpassingssysteem.
Geen enkele gewaarwording van gebrek aan evenwicht mag gevoeld worden tijdens het dragen van
de hoes.
Het dragen van de hoes mag geen kwetsuren veroorzaken bij de gebruiker.
De hoes moet vrijgesteld zijn van harde of snijdende deeltjes, ruwe oppervlakken en naden, die
schuurplekken, kneuzingen, irritaties, perforaties of snijwonden kunnen veroorzaken bij de drager.
Het dragen van de hoes mag geen stress of benauwdheid veroorzaken.

Beheer van warmte
De hoes moet zich zo goed mogelijk aanpassen aan de gevolgen van temperatuurveranderingen
(temperatuurregeling van het lichaam).
Het dragen van de hoes mag geen buitensporige transpiratie met zich meebrengen.

Gebruik
De hoes moet gemakkelijk (zonder hulp) en snel aan- en uitgetrokken kunnen worden door de drager.
De hoes is voorzien van een systeem dat een aanpassing aan de schouders en op de flanken toelaat.
De inschrijver zal het aanpassingssysteem van het vest in zijn gebruikershandleiding verduidelijken.
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Het onderhoud van de hoes dient gemakkelijk te zijn.
De zakken voor de ballistische panelen zijn voorzien van een sluiting (rits of klittenband).
De nuttige opening van de zakken laat toe dat het paneel er gemakkelijk in- en uitgeschoven kan
worden.
De hoes moet zo onopgemerkt mogelijk zijn.
De hoes moet gekenmerkt worden door een discretie qua geluid, zelfs tijdens het uitvoeren van
bewegingen.
De hoes mag de andere kledingstukken die erboven worden gedragen niet vroegtijdig verslijten.

Hoes
Basismaterialen
Twee basismaterialen moeten voorzien worden voor de confectie van de hoes:
✓

buitenmateriaal;

✓

binnenmateriaal.

De inschrijver voorziet één (1) zwarte hoes.

Buitenmateriaal
De buitenkant van de hoes wordt in een sterk weefsel vervaardigd.
De inschrijver verbindt zich ertoe een certificaat te voegen bij de offerte om aan te tonen dat de stof
voldoet aan voorgeschreven norm.

Samenstelling
Weefsel waarvan de vezels grotendeels synthetisch zijn
Opmerking:
De inschrijver mag eveneens een concept voorstellen dat bestaat uit een combinatie van twee
buitenstoffen van verschillend gewicht en soepelheid, te gebruiken in functie van risicozones en
comfortzones, en dit op basis van een technische argumentatie en bijhorende technische fiches. In dit
geval behoudt de overheid zich het recht voor om de configuratie van de voorgestelde zones te laten
wijzigen. Het concept moet eigenschappen vertonen die minstens gelijkwaardig zijn aan deze
aangeduid in deze technische specificaties.

Technische eigenschappen
o
o

o

o
o

o

o

Krimp volgens ISO 5077 en ISO 6330 (40°, lijndrogen)
- Max +/- 3%
Treksterkte volgens de norm ISO 13934-1
- Ketting min. 1400N
- Inslag min. 900N
Scheursterkte volgens de norm ISO 4674 A1
- Ketting: minimum 50 N
- Inslag: minimum 50 N
Slijtvastheid volgens de norm ISO 12947-2 (Martindale)
- Volledige breuk van twee aparte draden na minimum 30 000 cycli, belasting van 12 kPa,
Pillingweerstand volgens norm ISO 12945-1 (Pillingbox ICI)
- Na 18 000 toeren: minimum index 5
- Na 36 000 toeren: minimum index 4
Kleurechtheden volgens de norm ISO 105-C06 (40°)
- Degradatie: min 4
- Aanbloeding min 3-4
Lichtechtheden volgens de norm ISO 105-B02
- Min 4
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Wrijfechtheid volgens de norm 105-X12 (nat)
- Min 4

Binnenmateria(a)l(en)
Samenstelling
Breisel met open steken in synthetische vezels (van het type Mesh of evenwaardig), bevestigd op een
dun onderweefsel, een breisel met fijne steken, een driedimensionaal breisel of een combinatie.
Opmerking: De fabrikant mag een ander concept voorstellen, uitgevoerd in een materiaal of een
combinatie van verschillende materialen, met als argument de temperatuurregeling en het beheer van
de transpiratie, en dit op basis van een technische argumentatie en bijhorende technische fiches. Dit
concept moet echter conform blijven aan de hierna omschreven eigenschappen.
De inschrijver verbindt zich ertoe testrapporten van een officieel labo te voegen bij de offerte om aan
te tonen dat de stof voldoet aan de hieronder gestelde eisen.

Technische eigenschappen
De voering moet antibacterieel behandeld zijn. De inschrijver moet een technische fiche voorleggen
van het de gebruikte techniek, alsook omschrijven tot hoeveel wasbeurten en bij welke temperatuur de
antibacteriële behandeling behouden blijft.
o

o

o

o

o

Barstweerstand volgens de norm ISO 13938-1 (hydraulische methode – meetoppervlak van
50 cm²)
- Min 300 kPa
Slijtvastheid volgens de norm ISO 12947-2 (Martindale)
- Volledige breuk van twee aparte draden na minimum 50 000 cycli, belasting van 9 kPa,
wol
Kleurechtheden volgens de norm ISO 105-C06 (40°)
- Degradatie: min 4
- Aanbloeding min 3-4
Kleurechtheden volgens de norm ISO 105-E04 (zuur en alkalisch)
- Degradatie: min 4
- Aanbloeding min 3-4
Wrijfechtheid volgens de norm 105-X12 (nat)
- Min 4

Toebehoren (elastieken, klittenband, sluitkleppen,)
Bij zijn offerte zal de inschrijver een technische fiche voegen voor alle toebehoren, eventueel
ondersteund door laboratoriumverslagen en moet hij garanderen dat de gebruikte toebehoren van de
beste kwaliteit zijn. Als het toebehoren aan bepaalde normen beantwoordt, is het eveneens
aangewezen dit te vermelden. Deze technische fiche zal gebruikt worden als referentie tijdens de
uitvoering van het contract.
In zijn offerte verbindt de inschrijver zich expliciet tot het vervangen van voorgestelde toebehoren, die
niet aanvaard werden door de Administratie.
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Confectiegaren
De inschrijver zal detailleren:
• De samenstelling van de draad;
• Het garennummer;
• De trekweerstand verlenging;
• De kleur van de confectiedraad komt zodanig overeen met het gebruikte materiaal dat men
deze niet kan opmerken bij een globaal zicht op de discrete hoes.

Confectie van de zwarte hoes
Zie schetsen bijlage 9.
De hoes bestaat uit volgende elementen:
• Voorstuk;
• rugstuk;
• elastische sluitingskleppen met klittenband voor het aanpassen van de taille;
• sluitingskleppen eventueel elastisch met klittenband voor het aanpassen van de schouders;
• een zak voor de ballistische panelen op de voorzijde en de rugzijde;

Voorstuk
Het voorstuk bestaat uit één enkel stuk.
Het bevat een zak voor het inbrengen van het ballistische paneel vooraan.
De klittenband van de elastische sluitingskleppen op de borstzijde laat toe een mannelijke klittenband
(identficatielap – post 7) aan te brengen met bewoording ‘DOUANE’.

Rugstuk
Het rugstuk bestaat uit één enkel stuk.
Het bevat een zak voor het inbrengen van het ballistische paneel achteraan.
Voorzien van een vrouwelijke klittenband dewelke toelaat de identificatielap uit post 7 aan te brengen.
De vrouwelijke klittenband wordt gepositioneerd ter hoogte van de schouderbladeren.

Klittenband
Op de hoes zijn meerdere elementen uitgerust met klittenband.
Er wordt klittenband geplaatst op de schouders, rug, borst en op de zijkanten.

Zakken voor de ballistische panelen
De zakken hebben een diepte en breedte die evolueren in functie van de maat (maat van het
ballistische paneel). Deze afmetingen woorden voldoende nauwkeurig berekend om te vermijden dat
het paneel verschuift in de zak.

Kwaliteit van de naden
De naden zijn uitgevoerd met een confectiegaren waarvan de samenstelling compatibel is
met de binnen- en buitenmaterialen.
Alle stiksels zijn zorgvuldig uitgevoerd en versterkt op het uiteinde van de naad. Ze zijn
bijzonder stevig en staan garant voor de stevigheid van de hoes alsook het vasthouden van
de panelen.
De naden zijn uitgevoerd met een adequate spanning (zonder krimp, zelf niet na wassen).
De stiksels hebben een frequentie van minstens 3 punten per cm.
Loshangende draden zijn niet toegestaan.
Geen enkel fenomeen van glijden van materialen ter hoogte van de naden is getolereerd.

Het reinigen
De hoezen moeten gemakkelijk kunnen gereinigd worden (huishoudelijk wassen op 40°C) en
moeten snel drogen.
Tests op het geconfectioneerd geheel.
Dimensionele stabiliteit (volgens de ISO 5077) bij wassen (volgens de ISO 6330 methode 4N: 40°C en
drogen volgens methode A: aan de draad):
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De globale kwaliteit van de confectie zal geëvalueerd worden voor en na de 10 wasbeurten, conform
de onderhoudsvoorschriften.
Na de onderhoudsbeurten mag geen enkel confectieprobleem vastgesteld worden (fronsen van
confectiedraad, algemene vervorming, …).
De naden onderaan de hoes zijn sterk en verzekeren het goed vasthouden van de ballistische
panelen.
De Administratie behoudt zich het recht voor om de weerstand van de naden te testen.

Standaardmaten
De gedetailleerde tabel van het standaardmatensysteem voor de hoes en de ballistische panelen
gebaseerd op de afmetingen van het lichaam, alsook de gedetailleerde tabel gebaseerd op de
afmetingen van de ballistische panelen en de hoezen, zijn zo uitgebreid mogelijk om zich aan te
passen aan het merendeel van de morfologie, zonder zich evenwel te wenden tot het op maat maken
voor elke persoon.
Een logische gradatie tussen de maten moet gerespecteerd worden.
De inschrijver preciseert op welke manier de maten vermeld in de tabel werden bepaald. Hij preciseert
de afmetingen voorzien om de maten regelmatig te verdelen en dit voor elke maat.
Het effectieve beschermoppervlak (mathematisch oppervlak van het paneel) van de panelen vooraan
en achteraan staat voor elke standaardmaat vermeld in de matentabel.
De inschrijver zal bij zijn standaardmatentabel de oppervlaktedichtheid van het paneel voegen voor
elk van deze standaardmaten.

Gelijkvormigheidsattesten
Om het bewijs te leveren van het voldoen aan de hoger beschreven normen voor het textiel, moet een
gelijkvormigheidsattest, uitgereikt door een geaccrediteerd labo (met accreditatienorm: ISO/IEC
17025:2017) dat erkend is door BELAC of door de accreditatiedienst van een andere NAVO-lidstaat,
aan de ingediende offerte worden toegevoegd.

Maatname en bestelbonnen
De bestelbon wordt opgemaakt voor de maatname, voor de bestelling van de standaardmaten.
De firma wordt gecontacteerd, na het versturen van de eerste bestelbon, om de maatname te plannen
en uit te voeren.
De firma dient te voorzien in een set pasmaten en een uitleg/ “opleiding” dienen te worden voorzien voor
een beperkte groep personen m.b.t hoe dient er een correcte maatname van de hoezen en de panelen
te worden afgenomen. Er zullen 10 personen zijn die deze uitleg zullen volgen.
De personen belast met de uitleg m.b.t. de correcte maatname door de inschrijver moeten zich op een
correcte manier kunnen uitdrukken in de taal Nederlands en Frans.
Er zullen 1 set stalen/pasmaten van post 1, post 2, post 3, post 4 van elke maat dienen worden voorzien.
Na de maatname wordt er nog een bestelbon opgemaakt met de maten die nog niet gekend waren.
Bijkomende bestellingen dienen in de volgende jaren mogelijk te zijn op basis van deze pasmaten en dit
vanaf een afname van minimaal 25 stuks of meer per bestelbon.
BELANGRIJK
Om een beslissing te kunnen nemen zal de aanbestedende overheid het materiaal onderwerpen aan
een praktische test.
Hiervoor dient de inschrijver zonder enige aankoopverplichting 6 zwarte hoezen, overeenkomstig de
maten van de stalen uit post 1 – 1 hoes per set ballistische panelen, waarvoor hij een offerte indient ter
beschikking te stellen.
De regelmatige inschrijver krijgt een uitnodiging voor maatname van de testpersonen. Tijdens deze
maatname zullen de praktische modaliteiten rond levering meegedeeld worden. De inschrijver krijgt na
deze uitnodiging een termijn van 60 kalenderdagen om het materiaal te leveren.
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Het materiaal waarop de testen worden uitgevoerd, zal worden teruggeven. Bij de offerte moeten de
volgende documenten gevoegd worden: zij kunnen de goederen terug komen afhalen op hetzelfde
leveringsadres waar de teststalen dienen te worden binnengegeven (Gent – Gaston Crommelaan).
een technische fiche (inclusief foto) met de omschrijving van de technische en andere eigenschappen
(in het Nederlands, het Frans of eventueel het Engels) van het aangeboden materiaal met vermelding
van de gebruikte materialen en hun karakteristieken;
Het niet bijvoegen van deze gegevens in de ingediende offerte kan leiden tot uitsluiting van de
gunningsprocedure.

E.2.7.

POST
5:
Harde
ballistische
gebruikershandleiding (3-talig)

platen

met

bijhorende

Afmeting : 25x30cm
Maximum gewicht : 1,3kg
•
•

Bescherming van de platen
Het ballistische materiaal is ingepakt in een overtrek en het geheel vormt een ballistische plaat.
Beschermingsniveau
Referentienorm

•
•
•

•

De technische norm die gebruikt wordt om het beschermingsniveau van de platen te definiëren en te
verifiëren is de norm National Institute of Justice NIJ 0101.04.
De beschermingsgraad dient bereikt te worden in combinatie met de beschermingsgraad van de
soepele ballistische panelen uit post 1 (HO2 KR1 SP1).
Het beschermingsniveau van de harde ballistische platen is NIJ III (7.62x51 NATO (M80) snelheid
847m/sec) én NIJ III+ (7,62x39 (AK47) MSC snelheid 720m/sec).
Gelijkvormigheidsattesten en testrapporten:
Om het bewijs te leveren van het uitvoeren van en het slagen voor de ballistische proeven
overeenkomstig de vereiste beschermingsniveaus, wordt een gelijkvormigheidsattest en bijkomende
testrapporten, uitgereikt door één van de erkende labo’s NIJ, geëist voor het beschermingsniveau
NIJ III én NIJ III+ volgens de norm NIJ0101.04. De testrapporten moeten het beschermingsmodel
(HO2 KR1 SP1) vermelden waarmee de harde platen moeten gecombineerd worden.
Beschermde lichaamszones:

•
•

De harde ballistische platen moeten de borst en de rug beschermen. Daartoe bevindt zich een harde
plaat aan de borstzijde en een andere aan de rugzijde.
Het beschermingsniveau is evenwaardig voor alle zones beschermd door de harde platen.
Indien bepaalde ballistische materialen hun beschermende kenmerken verliezen wegens vochtigheid
of UV- stralen, dan moet de overtrek waterdicht en UV-beschermend (ondoorschijnend) zijn. De
inschrijver zal in zijn offerte verduidelijken of de beschermingsmaterialen gevoelig zijn aan
vochtigheid en/of aan UV- stralen. De inschrijver zal in zijn offerte de samenstelling van de
kogelwerende beschermingsmaterialen alsook van de overtrek detailleren.
De inschrijvers geven in hun offerte een voorstel van garantie alsook hoeveel jaar garantie zij wensen
te geven. De inschrijvers zijn wel gehouden aan een garantietermijn van 10 jaar op de gehele
kogelwerende ballistische panelen.
De garantietermijn vangt aan op de datum waarop de voorlopige oplevering wordt verleend.
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BELANGRIJK
Om een beslissing te kunnen nemen zal de aanbestedende overheid het materiaal onderwerpen aan
een praktische test.
Hiervoor dient de inschrijver zonder enige aankoopverplichting 6 sets van 2 ballistische platen
(borstzijde en rugzijde van ballistische platen), waarvoor hij een offerte indient, ter beschikking te stellen.
De regelmatige inschrijver krijgt een uitnodiging voor maatname van de testpersonen. Tijdens deze
maatname zullen de praktische modaliteiten rond levering meegedeeld worden. De inschrijver krijgt na
deze uitnodiging een termijn van 60 kalenderdagen om het materiaal te leveren.
Het materiaal waarop de testen worden uitgevoerd, zal worden teruggeven. Bij de offerte moeten de
volgende documenten gevoegd worden: zij kunnen de goederen terug komen afhalen op hetzelfde
leveringsadres waar de teststalen dienen te worden binnengegeven (Gent – Gaston Crommelaan).
een technische fiche (inclusief foto) met de omschrijving van de technische en andere eigenschappen
(in het Nederlands, het Frans of eventueel het Engels) van het aangeboden materiaal met vermelding
van de gebruikte materialen en hun karakteristieken;
Het niet bijvoegen van deze gegevens in de ingediende offerte kan leiden tot uitsluiting van de
gunningsprocedure.

E.2.8.
-

-

POST 6: Identificatielap (rugzijde) zichtbare hoes
Op de rugzijde wordt, gecentreerd tussen de mouwinzetten, een blauwe transfer met retro
reflecterende rand conform EN ISO 20471 aangebracht met de vermelding “DOUANE” of
“ZOLL”.
De identificatielap is via een klittenbandsysteem op de rug te bevestigen (vrouwelijke
klittenband op de hoes, mannelijke klittenband op de identificatielap).
De identificatielap bestaat uit een opzetstuk uit hetzelfde basismateriaal als beschreven in post
2 (zichtbare hoes) ‘Buitenmateriaal gedeelte fluorescerend geel’.

Douanemarkeringen
-

De markeringen op de rug worden door de inschrijver zelf aangekocht en vakkundig geplaatst.
De inschrijver dient te kunnen garanderen dat de transfers goed blijven kleven na minimum tien
(10) wasbeurten.

Algemene kenmerken
-

De voorschriften met betrekking op het type van logo, het lettertype met z’n verhoudingen
dient integraal gerespecteerd te worden (opmerking : het gebruikte lettertype moet “UNILET”
zijn). De grootte van de rugmarkering mag indien noodzakelijk en enkel voor de kleinste
maten aangepast worden. Hiervoor dient de inschrijver een rechtvaardiging (+ motivatie)
te bezorgen.

-

De blauwe kleur van de combinatie logo-tekst dient zo dicht mogelijk aan te leunen bij de
referentie, blauw PMS 072c.
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Douanemerkteken op de rug
-

De ééntalige opschriften (zonder logo) moeten op de rug worden geplaatst.
De samengestelde tekst is tweekleurig waarbij de blauwe tekst omringd wordt door een
zilverkleurige retro reflecterende rand.
De benaming “DOUANE” of “ZOLL” wordt gecentreerd tussen de 2 mouwinzetten (in de gele
zone).
De grootte van de benaming “DOUANE” of “ZOLL” mag verhoudingsgewijs aangepast worden
naar de beschikbare ruimte volgens de maat, indien noodzakelijk.
De logotekst die als basis moet dienen is bijgevoegd in bijlage 6.

BELANGRIJK
Om een beslissing te kunnen nemen zal de aanbestedende overheid het materiaal onderwerpen aan
een praktische test.
Hiervoor dient de inschrijver zonder enige aankoopverplichting 6 sets van 2 identificatielappen (rugzijde)
zichtbare hoes, waarvoor hij een offerte indient, ter beschikking te stellen in de maat van de
testpersonen.
De regelmatige inschrijver krijgt een uitnodiging voor maatname van de testpersonen. Tijdens deze
maatname zullen de praktische modaliteiten rond levering meegedeeld worden. De inschrijver krijgt na
deze uitnodiging een termijn van 60 kalenderdagen om het materiaal te leveren.
Het materiaal waarop de testen worden uitgevoerd, zal worden teruggeven. Bij de offerte moeten de
volgende documenten gevoegd worden: zij kunnen de goederen terug komen afhalen op hetzelfde
leveringsadres waar de teststalen dienen te worden binnengegeven (Gent – Gaston Crommelaan).
een technische fiche (inclusief foto) met de omschrijving van de technische en andere eigenschappen
(in het Nederlands, het Frans of eventueel het Engels) van het aangeboden materiaal met vermelding
van de gebruikte materialen en hun karakteristieken;
Het niet bijvoegen van deze gegevens in de ingediende offerte kan leiden tot uitsluiting van de
gunningsprocedure.

E.2.9.
-

POST 7: identificatielappen zwarte discrete hoes (set van 2)

-

De identificatielap is via een klittenbandsysteem te bevestigen (vrouwelijke klittenband op de
hoes, mannelijke klittenband op de identificatielap).
De identificatielap is van hetzelfde basismateriaal als beschreven in post 4 (zwarte discrete
hoes) ‘Buitenmateriaal’.
Hierop dient de bewoording “DOUANE” vermeld te worden. De letters dienen wit of grijs
reflecterend te zijn.
lettertype:

-

afmetingen:
DOUANE: 22,5 cm x 5 cm

-
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is aangebracht op de bij de stof best passende wijze
is duurzaam en biedt voldoende weerstand aan het dagelijks gebruik en aan herhaaldelijk
industrieel wassen.
De afmeting van de identificatielap is in verhouding tot de afmeting van de bewoording
‘DOUANE’

BELANGRIJK
Om een beslissing te kunnen nemen zal de aanbestedende overheid het materiaal onderwerpen aan
een praktische test.
Hiervoor dient de inschrijver zonder enige aankoopverplichting 6 sets van 2 identificatielappen (discrete
hoes), waarvoor hij een offerte indient, ter beschikking te stellen in de maat van de testpersonen.
De regelmatige inschrijver krijgt een uitnodiging voor maatname van de testpersonen. Tijdens deze
maatname zullen de praktische modaliteiten rond levering meegedeeld worden. De inschrijver krijgt na
deze uitnodiging een termijn van 60 kalenderdagen om het materiaal te leveren.
Het materiaal waarop de testen worden uitgevoerd, zal worden teruggeven. Bij de offerte moeten de
volgende documenten gevoegd worden: zij kunnen de goederen terug komen afhalen op hetzelfde
leveringsadres waar de teststalen dienen te worden binnengegeven (Gent – Gaston Crommelaan).
een technische fiche (inclusief foto) met de omschrijving van de technische en andere eigenschappen
(in het Nederlands, het Frans of eventueel het Engels) van het aangeboden materiaal met vermelding
van de gebruikte materialen en hun karakteristieken;
Het niet bijvoegen van deze gegevens in de ingediende offerte kan leiden tot uitsluiting van de
gunningsprocedure.

E.2.10. POST 8: transporttas voor post 1, 2, 3 en 4
Concept
•
•
•
•

De transporttas is bestemd om een kogelwerende vest (geheel van een hoes en een
ballistische set) en een gebruikershandleiding te vervoeren.
De tas is zodanig ontworpen dat deze gemakkelijk aan de hand gedragen kan worden (met
behulp van handvaten) en per draagriem.
De transporttas is zwart.
Een venster moet op de tas voorzien worden om er een etiket te kunnen insteken ter grootte
van een visitekaartje.

Basismateriaal
•
•

Samenstelling: 100% synthetisch weefsel (polyester, polyamide of ander) met hoge
weerstand.
Het basismateriaal is zodanig gekozen om een redelijke bescherming van zijn inhoud te
verzekeren.

Tests op het vervaardigde stuk
•
•

De globale weerstand van het geheel (trek, scheur, naden) zal operationeel getest worden.
De stevigheid van de handvaten, sluitingen en banden zal eveneens getest worden.
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De transporttas is bestemd om een kogelwerende vest als geheel van een hoes en set
ballistische panelen (post 1 en post 2) of een discrete kogelwerende vest (post 1 en post 3 en
4) en een gebruikershandleiding te vervoeren en op te bergen.
De tas is zodanig ontworpen dat deze gemakkelijk aan de hand gedragen kan worden (met
behulp van handvaten) en/of per draagriem.
De transporttas is zwart of grijs of blauw.
Een venster moet op de tas voorzien worden om er een etiket te kunnen insteken.

Basismateriaal
Samenstelling: 100% synthetisch weefsel (polyester, polyamide of ander) met hoge weerstand. Het
basismateriaal is zodanig gekozen om een redelijke bescherming van zijn inhoud te verzekeren. Het
praktische aspect van het dragen van de tas en de toegankelijkheid tot de inhoud maken deel uit van
de evaluatie.

BELANGRIJK
Om een beslissing te kunnen nemen zal de aanbestedende overheid het materiaal onderwerpen aan
een praktische test.
Hiervoor dient de inschrijver zonder enige aankoopverplichting 6 transporttassen, waarvoor hij een
offerte indient, ter beschikking te stellen.
De regelmatige inschrijver krijgt een uitnodiging voor maatname van de testpersonen. Tijdens deze
maatname zullen de praktische modaliteiten rond levering meegedeeld worden. De inschrijver krijgt na
deze uitnodiging een termijn van 60 kalenderdagen om het materiaal te leveren.
Het materiaal waarop de testen worden uitgevoerd, zal worden teruggeven. Bij de offerte moeten de
volgende documenten gevoegd worden: zij kunnen de goederen terug komen afhalen op hetzelfde
leveringsadres waar de teststalen dienen te worden binnengegeven (Gent – Gaston Crommelaan).
een technische fiche (inclusief foto) met de omschrijving van de technische en andere eigenschappen
(in het Nederlands, het Frans of eventueel het Engels) van het aangeboden materiaal met vermelding
van de gebruikte materialen en hun karakteristieken;
Het niet bijvoegen van deze gegevens in de ingediende offerte kan leiden tot uitsluiting van de
gunningsprocedure.

E.2.11. POST 9: transportkoffer harde ballistische platen (post 5)
Concept
•
•
•

De transportkoffer is bestemd om de harde ballistische platen te vervoeren.
De koffer is zodanig ontworpen dat deze gemakkelijk aan de hand gedragen kan worden.
De transportkoffer is zwart.

Basismateriaal
•

Het basismateriaal is zodanig gekozen om een redelijke bescherming van zijn inhoud te
verzekeren.
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BELANGRIJK
Om een beslissing te kunnen nemen zal de aanbestedende overheid het materiaal onderwerpen aan
een praktische test.
Hiervoor dient de inschrijver zonder enige aankoopverplichting 6 transportkoffers, waarvoor hij een
offerte indient, ter beschikking te stellen.
De regelmatige inschrijver krijgt een uitnodiging voor maatname van de testpersonen. Tijdens deze
maatname zullen de praktische modaliteiten rond levering meegedeeld worden. De inschrijver krijgt na
deze uitnodiging een termijn van 60 kalenderdagen om het materiaal te leveren.
Het materiaal waarop de testen worden uitgevoerd, zal worden teruggeven. Bij de offerte moeten de
volgende documenten gevoegd worden: zij kunnen de goederen terug komen afhalen op hetzelfde
leveringsadres waar de teststalen dienen te worden binnengegeven (Gent – Gaston Crommelaan).
een technische fiche (inclusief foto) met de omschrijving van de technische en andere eigenschappen
(in het Nederlands, het Frans of eventueel het Engels) van het aangeboden materiaal met vermelding
van de gebruikte materialen en hun karakteristieken;
Het niet bijvoegen van deze gegevens in de ingediende offerte kan leiden tot uitsluiting van de
gunningsprocedure.

Deze opdracht kan geenszins worden beschouwd als een verbintenis vanwege de FOD
FINANCIEN, die zich het recht voorbehoudt om de opdracht al dan niet toe te wijzen.
1030 BRUSSEL,

HANS D’HONDT
Voorzitter van het Directiecomité
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F. BIJLAGEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Offerteformulier
Prijsinventaris
Buitenlandse firma – Vaste inrichting
Hoe het UEA invullen en downloaden
Model voor de referenties
Artikel 9 en 10 van de wet van 4 augustus 1996 over het welzijn op het werk
Model voor het stellen van vragen
Logotekst
Zichtbare hoes
Witte discrete hoes
Zwarte discrete hoes
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F.1. OFFERTEFORMULIER
Federale Overheidsdienst Financiën
Stafdienst Begroting en Beheerscontrole
Team Overheidsopdrachten
North Galaxy – Toren B23 – bus 784
Koning Albert II-laan 33
1030 BRUSSEL

Bestek: S&L/DA/2020/081
Openbare procedure voor de aankoop van kogelwerende vesten met harde en zachtere panelen en
transporttassen voor de ambtenaren van zowel de opsporingsdiensten als de operationele diensten
De firma:
(volledige benaming)

met als adres:
(straat)
(postnr. en gemeente)
(land)

ingeschreven bij de Kruispuntbank van de
Ondernemingen onder het nummer:

en waarvoor Mijnheer/Mevrouw1:

(naam)
(functie)

gedomicilieerd op het adres:
(straat)
(postnr. en gemeente)
(land)

1

De niet correcte vermelding schrappen.
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als inschrijver of gevolmachtigde optreedt en hieronder ondertekent, verbindt zich tot de uitvoering,
overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van het bestek tegen de prijzen vermeld in de
prijsinventaris
en verbindt zich tot de volgende garantietermijn:

In de offerte is de vertrouwelijke informatie en/of de informatie die betrekking heeft op technische of
commerciële geheimen duidelijk aangeduid.
Het betalingsorganisme van de aanbestedende overheid zal de verschuldigde sommen betalen door
storting of overschrijving op:
het rekeningnummer:
-

IBAN:

-

BIC:

Alle briefwisseling betreffende de uitvoering van de opdracht moet worden gestuurd naar:
(straat)
(postnr. en gemeente)
(telefoonnummer)
(e-mailadres)

KMO (kleine en middelgrote onderneming):
Wordt uw firma beschouwd als een KMO in de zin van
artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen? 2

JA / NEEN3

PRO MEMORIE: DOCUMENTEN VERPLICHT BIJ DE OFFERTE TE VOEGEN
-

2

Het offerteformulier (zie deel C, 2.4).
De prijsinventaris (zie deel C. 2.5).

De voorwaarden om als een kmo te worden beschouwd, zijn:
-

jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50
jaaromzet, exclusief belasting over de toegevoegde waarde: 9.000.000 euro
balanstotaal: 4.500.000 euro

Wanneer meer dan een van de hierboven vermelde criteria worden overschreden of niet meer worden overschreden, heeft dit slechts
gevolgen wanneer dit zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet. In dat geval zijn de gevolgen van deze overschrijding
van toepassing vanaf het boekjaar volgende op het lopende boekjaar waarin voor de tweede keer meer dan een criterium overschreden
werd of niet meer overschreden werd.
3

Schrappen wat niet past

Bestek nr. S&L/DA/2020/081

-

-

66

De statuten en alle andere nuttige documenten die de bevoegdheid van de ondertekenaar(s)
bewijzen, met inbegrip van het document dat de volmacht van de gevolmachtigde(n) vaststelt
(zie deel C, 1.2).
Een uittreksel uit het strafregister (zie deel C, 2.6).
De documenten in verband met de selectiecriteria (zie deel C, 3.3).
De documenten in verband met de gunningscriteria (zie deel C, 3.6).
Andere documenten die gevraagd worden in de technische voorschriften (zie deel E).

Dit vak is voorbehouden aan de aanbestedende overheid:
GOEDGEKEURD VOOR DE HIERBOVEN VERMELDE BEDRAGEN:
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F.2. PRIJSINVENTARIS
De inschrijver wordt geacht in zijn prijzen alle mogelijke kosten te hebben meegerekend.
Voorwerp

Maximale hoeveelheden

Post 1a: set 2 ballistische
panelen, 1 ballistisch
paneel vooraan en 1
ballistisch
paneel
achteraan
met
bijhorende
gebruikershandleiding
(3-talig)
in
standaardmaat (2 stuks)
XS tem XL

= 1475

Post 1b: set 2 ballistische
panelen, 1 ballistisch
paneel vooraan en 1
ballistisch
paneel
achteraan
met
bijhorende
gebruikershandleiding
(3-talig)
in
standaardmaat (2 stuks)
2XL

= 60

Post 1c: set 2 ballistische
panelen, 1 ballistisch
paneel vooraan en 1
ballistisch
paneel
achteraan
met

= 60

Eenheidsprijs excl. BTW (A)

Btw (B)

Eenheidsprijs incl. BTW (C=
A+B)

Post 1a

Post 1b

Post 1c
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bijhorende
gebruikershandleiding
(3-talig) in maten (2
stuks) 3XL + 4XL + 5XL
Post 2a: zichtbare hoes
in standaardmaat XS
tem XL

= 1830

Post 2b: zichtbare hoes
in maat 2XL

= 40

Post 2a

Post 2b
Post 2c: zichtbare hoes
in maat 3XL + 4XL + 5XL

= 40
Post 2c

Post 3a: witte discrete
hoes in standaardmaat
(XS tem XL)

= 540

Post 3b: witte discrete
hoes in maat 2XL

= 40

Post 3a

Post 3b
Post 3c: witte discrete
hoes in maat 3XL+ 4XL +
5XL

= 40

Post 4a: zwarte discrete
hoes in standaardmaat
XS tem XL

= 540

Post 3c

Post 4a
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Post 4b: zwarte discrete
hoes in maat 2XL

= 40
Post 4b

Post 4c: zwarte discrete
hoes in maat 3XL+ 4XL
+ 5XL

= 40

Post 5: harde ballistische
panelen met bijhorende
gebruikershandleiding
(3-talig)

= 155

Post 5

Post 6: Identificatielap
“DOUANE” of “ZOLL”
voor de zichtbare hoes
van post 2

= 1910

Post 6

Post 7: Identificatielap
“DOUANE”
voor
de
discrete hoes van post 4

= 620

Post 7

Post 8: transporttas voor
post 1, 2, 3, 4

= 1595

Post 8

Post 9: transportkoffer
harde
ballistische
panelen (post 5)

= 145

Post 9

Totaal

Post 4c
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OP (= Post 1a + Post 1b + Post
1c + Post 2a + Post 2b + Post
2c + Post 3a + Post 3b + Post
3c+ Post 4a + Post 4b + post
4c + Post 5 + Post 6 + Post 7 +
Post 8 + Post 9)

Garantietermijn (in te vullen in jaar)
Garantietermijn voor het geheel van de percelen,
uitgedrukt in aantal jaar (minimaal 2 jaar voor alle
items, behalve voor posten 1 en 5 waarvoor
een minimum van 10 jaar moet worden
verstrekt):

jaar

71

Bestek nr. S&L/DA/2020/081

F.3. BUITENLANDSE FIRMA - VASTE INRICHTING
1. BESCHIKT OVER EEN VASTE INRICHTING IN BELGIE:4
•

JA - NEE5

Deze vaste inrichting is betrokken bij de levering van goederen of de prestatie van diensten:
•

JA - NEE6

Btw-nummer van de vaste inrichting: BE……………………………………………
Met het volgende adres:
(volledige naam)
(straat)
(postcode en gemeente)
Als de firma over een vaste inrichting beschikt en deze laatste betrokken is bij de levering van goederen
of de prestatie van diensten, betaalt de betalingsinstelling van de aanbestedende overheid de
verschuldigde bedrag per storting of overschrijving op:
het rekeningnummer van de
vaste inrichting:
•

IBAN:
•

BIC:

4

In de zin van artikel 11 van uitvoeringsverordening nr. 282/2011 van de Raad van 15 maart 2011 houdende vaststelling van maatregelen
ter uitvoering van richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde.
Voor de toepassing van de artikelen 50, 51 en 55 van het Btw-Wetboek beschouwt de administratie dat een belastingplichtige over een vaste
inrichting hier te lande beschikt wanneer de volgende drie voorwaarden samen vervuld zijn:
a) de belastingplichtige heeft hier te lande een directiezetel, een filiaal, een fabriek, een werkplaats, een agentschap, een magazijn,
een kantoor, een laboratorium, een inkoop- of verkoopkantoor, een opslagplaats of enige andere vaste inrichting, met uitsluiting
van de bouwplaatsen;
b) de inrichting in kwestie wordt beheerd door een persoon die bekwaam is om de belastingplichtige te verbinden tegenover de
leveranciers en de klanten;
c) de inrichting bedoeld in a) verricht op geregelde wijze handelingen bedoeld in het Btw-Wetboek: leveringen van goederen of
prestaties van diensten.
Een belastingplichtige die beschikt over een stabiele inrichting in België wordt beschouwd als een belastingplichtige die niet in België
gevestigd is, als deze inrichting niet betrokken is bij de levering van goederen of de prestatie van diensten (artikel 51, §2, lid 2 van het BtwWetboek en 192bis van richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28 november 2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting
over de toegevoegde waarde).
Een vaste inrichting wordt beschouwd als zijnde betrokken bij de levering van goederen of de prestatie van diensten wanneer deze levering
of dienst werd verricht vanuit deze vaste inrichting, met andere woorden als de menselijke en technische middelen van de inrichting werden
aangewend om die levering of dienst te verrichten. Eenvoudige taken ter administratieve ondersteuning uitgevoerd door de vaste inrichting
volstaan niet (artikel 53 van uitvoeringsverordening nr. 282/2011 van de Raad van 15 maart 2011 houdende vaststelling van maatregelen ter
uitvoering van richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van belasting over de toegevoegde waarde).
5

Doorhalen wat niet past

6

Doorhalen wat niet past
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2. ALS DE FIRMA NIET BESCHIKT OVER EEN VASTE INRICHTING IN BELGIË OF ZE IS

NIET BETROKKEN BIJ DE LEVERING VAN GOEDEREN OF DE PRESTATIE VAN
DIENSTEN:
Belgisch
btw-nummer
van
BE…………………………………

de

buitenlandse

firma

(rechtstreekse

identificatie):

OF
Belgisch btw-nummer van de aansprakelijke vertegenwoordiger in België (NB: verplicht voor firma's van
buiten de Europese Unie): BE……………………………………………
Met het volgende adres:
(volledige naam)
(straat)
(postcode en gemeente)
Als de firma beschikt over een aansprakelijke vertegenwoordiger in België en deze laatste stelt het
document betreffende de betaling van de btw op, betaalt de betalingsinstelling van de aanbestedende
overheid de verschuldigde bedragen per storting of overschrijving op
het rekeningnummer van de
aansprakelijke vertegenwoordiger:
IBAN:
BIC:
In geval van levering van goederen, worden deze vervoerd vanuit …………………………… (land).
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F.4. HOE HET UEA INVULLEN EN DOWNLOADEN
Zoals aangegeven in het UEA zelf, moet u per ondernemer een UEA toevoegen wanneer u voor deze
opdracht samen met andere ondernemers deelneemt en/of wanneer u een beroep doet op de
draagkracht van andere ondernemers. In dat geval moeten deze allemaal toegevoegd worden op het
moment dat u uw offerte indient.
Er zijn twee mogelijkheden om het UEA in te vullen.

F.4.1.

Via het html-bestand

1. Klik op de volgende link: https://uea.publicprocurement.be/.
2. Kies uw taal.
3. Bij “Wie bent u?” kiest u voor “Ik ben een ondernemer”.
4. Bij “Wat wilt u doen” kiest u voor “Een UEA (aanvraag of antwoord) importeren”.
5. Upload het document “uea.xml”, dat zich bevindt in de rubriek “Document” van de aankondiging
van de opdracht op e-notification (https://enot.publicprocurement.be).
6. Bij “Waar bevindt uw onderneming zich?” kiest u uw land.
7. Klik op “Volgende”.
8. U kan nu beginnen met het invullen van de vereiste velden:
-

Deel I. (enkel als de aanbestedende overheid dit niet vooringevuld heeft)

-

Deel II, A, B, C en D.

-

Deel III, A, B en C.

-

Deel IV, α.

-

Deel VI.

9. Wanneer u het document volledig ingevuld hebt, klikt u op “Overzicht”.
10. Klik op “Downloaden in beide formaten” (XML- en PDF-formaat).
11. Wanneer u uw offerte indient, moet u het ingevulde UEA in XML- en PDF-formaat toevoegen.

F.4.2.

Via het PDF-bestand

1. Druk het PDF-bestand van het UEA af, dat zich bevindt in de rubriek “Document” van de
aankondiging van de opdracht op e-notification (https://enot.publicprocurement.be).
2. Vul het volledig in.
-

Deel I. (enkel als de aanbestedende overheid dit niet vooringevuld heeft)

-

Deel II, A, B, C en D.

-

Deel III, A, B en C.

-

Deel IV, α.

-

Deel VI.

3. Scan het volledig ingevulde UEA in.
4. Wanneer u uw offerte indient, moet u het ingevulde UEA in PDF-formaat toevoegen.
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F.5. MODEL VOOR DE REFERENTIES
ALGEMEEN MODEL:
Voorstelling van soortgelijke uitgevoerde projecten – Eén formulier per project.
Naam van het project

Naam van de onderneming

Bedrijfssector

Naam en adres van de contactpersoon

Duur van het contract (begin- en einddatum)

Budget: in euro

Naam van de onderaannemer(s) (indien van toepassing)

Algemene kenmerken van het project (te specifiëren naargelang de opdracht)
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F.6. ARTIKEL 9 EN 10 VAN DE WET VAN 4 AUGUSTUS 1996 OVER
HET WELZIJN OP HET WERK
Art. 9. <W 2007-06-03/81, art. 88, 017; Inwerkingtreding : 02-08-2007> § 1. De werkgever in wiens
inrichting werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemers en, in voorkomend geval, door
onderaannemers, is ertoe gehouden :
1° de aannemers de nodige informatie te verstrekken ten behoeve van de werknemers van de
aannemers en onderaannemers en ten behoeve van het overleg met betrekking tot de maatregelen
bedoeld in 4°.
Deze informatie betreft inzonderheid :
a) de risico's voor het welzijn van de werknemers alsmede de beschermings- en preventiemaatregelen
en -activiteiten, zowel voor de inrichting in het algemeen als voor elk type werkpost en/of elke soort
functie of activiteit voor zover deze informatie relevant is voor de samenwerking of coördinatie;
b) de maatregelen welke zijn genomen voor de eerste hulp, de brandbestrijding en de evacuatie van
werknemers en de aangewezen werknemers die belast zijn met het in praktijk brengen van deze
maatregelen;
2° zich ervan te vergewissen dat de in 1° bedoelde werknemers de passende opleiding en instructies
inherent aan zijn bedrijfsactiviteit hebben ontvangen;
3° de gepaste maatregelen te treffen voor de organisatie van het aan zijn inrichting specifiek onthaal
van de in 1° bedoelde werknemers en, in voorkomend geval, deze aan een lid van zijn hiërarchische
lijn toe te vertrouwen;
4° het optreden van de aannemers en onderaannemers te coördineren en de samenwerking tussen
deze aannemers en onderaannemers en zijn inrichting bij de uitvoering van de maatregelen inzake het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk te verzekeren;
5° er zorg voor te dragen dat de aannemers hun verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers
bij de uitvoering van hun werk die eigen zijn aan zijn inrichting, naleven.
§ 2. De werkgever in wiens inrichting werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemers en, in
voorkomend geval, door onderaannemers, is ertoe gehouden :
1° elke aannemer te weren waarvan hij kan weten of vaststelt dat deze de verplichtingen opgelegd door
deze wet en haar uitvoeringsbesluiten met het oog op de bescherming van de werknemers niet naleeft;
2° met elke aannemer een overeenkomst te sluiten waarin inzonderheid volgende bedingen zijn
opgenomen :
a) de aannemer verbindt er zich toe zijn verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de
uitvoering van hun werk die eigen zijn aan de inrichting waar hij werkzaamheden komt uitvoeren, na te
leven en door zijn onderaannemers te doen naleven;
b) indien de aannemer zijn onder a) bedoelde verplichtingen niet of gebrekkig naleeft, kan de werkgever
in wiens inrichting de werkzaamheden worden uitgevoerd, zelf de nodige maatregelen treffen, in de bij
de overeenkomst bepaalde gevallen, op kosten van de aannemer;
c) de aannemer die een beroep doet op (een) onderaannemer(s) voor het uitvoeren van
werkzaamheden in de inrichting van een werkgever, verbindt er zich toe om in de overeenkomst(en)
met deze onderaannemer(s) de bedingen op te nemen zoals bedoeld onder a) en b), wat inzonderheid
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inhoudt dat hijzelf, indien de onderaannemer zijn onder a) bedoelde verplichtingen niet of gebrekkig
naleeft, de nodige maatregelen kan treffen, in de bij de overeenkomst bepaalde gevallen, op kosten van
de onderaannemer.
3° zelf, na ingebrekestelling van de aannemer, onverwijld de nodige maatregelen in verband met het
welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk eigen aan de inrichting te treffen, indien de
aannemer deze maatregelen niet neemt of zijn verplichtingen gebrekkig naleeft.
Art. 10. <W 2007-06-03/81, art. 88, 017; Inwerkingtreding : 02-08-2007> § 1. De aannemers en, in
voorkomend geval, de onderaannemers die werkzaamheden komen uitvoeren in de inrichting van een
werkgever, zijn ertoe gehouden :
1° hun verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die eigen
zijn aan de inrichting waar zij werkzaamheden komen uitvoeren, na te leven en te doen naleven door
hun onderaannemers;
2° de informatie, bedoeld in artikel 9, § 1, 1°, aan hun werknemers en onderaannemer(s) te verstrekken;
3° aan de werkgever bij wie zij werkzaamheden zullen uitvoeren de nodige informatie te verstrekken
over de risico's eigen aan die werkzaamheden;
4° hun medewerking te verlenen aan de coördinatie en samenwerking bedoeld in artikel 9, § 1, 4°;
§ 2. De aannemers en, in voorkomend geval, de onderaannemers hebben ten aanzien van hun
onderaannemers dezelfde verplichtingen als de werkgever in toepassing van artikel 9, § 2 heeft ten
aanzien van de aannemers.
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F.7. MODEL VOOR HET STELLEN VAN VRAGEN
Om een snel antwoord mogelijk te maken, vermelden alle vragen verplicht de verwijzingen naar het
lastenboek (vb. punt A.5.1., paragraaf 1, pagina 5). Ook de taal van het lastenboek waarnaar verwezen
wordt dient ingevuld aangezien de paginanummers kunnen variëren naargelang de taal.
Punt/
Paragraaf

Paginanummer

Taal

Vraag
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F.8. LOGOTEKST
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F.9. ZICHTBARE HOES
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F.10. WITTE DISCRETE HOES
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F.11. ZWARTE DISCRETE HOES
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