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Ontwerper 

 
Naam: centrale aankoopdienst 
Adres: Justus Van Clichthovenstraat 42 te 8620 Nieuwpoort 

Contactpersoon: De heer Christoph Declerck 
Telefoon: 058 22 44 94 
E-mail: aankoopdienst@nieuwpoort.be 

 
Toepasselijke reglementering 
 

1. Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 
2. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; zoals gewijzigd 

door de wet dd. 16 februari 2017. 
3. Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren 

en latere wijzigingen. 
4. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 algemene uitvoeringsregels, zoals gewijzigd door het 
koninklijk besluit dd. 22 juni 2017. 

5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het 
welzijn op het werk. 
 

 
 
Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen 

 
De verbintenistermijn wordt van 90 op 120 kalenderdagen gebracht. 
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I. Administratieve bepalingen 
 
Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de 
opdrachtnemer is aangesteld. 

De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 17 juni 2016 en het 
koninklijk besluit van 18 april 2017 en latere wijzigingen. 

I.1 Beschrijving van de opdracht 
 
Voorwerp van de opdracht:  

• Aanleggen, onderhouden en uitbaten van een ijspiste (grote en vorm volgens uitgetekende 
ontwerp in bijlage) met loopbrug over ijspiste tot binnenplein op het Marktplein van 

Nieuwpoort vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021. 

• Levering en installatie van zes dubbele chalets volgens periode 16/12/2020 – 3/01/2021 
(installatie door verenigingen in week van 15/12) met volgende types en technische vereisten 
➔ 6 keer twee aaneengeschakelde easyup chalets.(technische fiche in bijlage) 
➔ Twee aaneengeschakelde chalets bestaande uit 1 chalet die wordt ingericht als bar (deur 

langs achter en luifel vooraan) en 1 chalets waar de mensen kunnen staan (chalet 
vooraan open en achterkant met luifel.  

➔ Stad Nieuwpoort verhuurt de chalets 
• Levering en installatie van decoratie, inclusief verlichting langs en op ijspiste, langs en op de 

loopbrug en voor en op het podium (podium zelf en kerstlichtjes voor de bomen worden 

voorzien door de stad Nieuwpoort) 

• Levering en installatie van passende attractie voor kinderen volgens periode 16/12/2020 – 
3/01/2021 volgens locatie op het ontwerp 

• Uitbating van de attractie volgens periode 16/12/2020 – 3/01/2021 
• Levering, installatie en uitbating van toiletwagen met afzonderlijke heren- en damessanitair 

volgens de openingsuren van de kerstmarkt. (0,50 EUR per toiletbeurt – uitbaters chalets 
gratis) 

 
De opdracht geldt voor een periode van 1 jaar eventueel verlengbaar met tweemaal één jaar.  

De data voor de volgende jaren worden op later tijdstip bepaald. Het aantal dagen dat de ijspiste voor 
het publiek dient open te zijn, is bepaald op minimum 19 kalenderdagen per editie. 
 

De overeenkomst is jaarlijks opzegbaar door beide partijen vóór 1 mei. 
 

I.2 Identiteit van de opdrachtgever 
 
Stad Nieuwpoort 
Marktplein 7 

8620 Nieuwpoort 
 

I.3 Prijsvaststelling 
 
Wat de prijsbepaling betreft is de opdracht tegen een globale prijs (= totaal prijs) per jaar. Voor het 

2e jaar geldt een prijsaanpassing van 2 % op de oorspronkelijke inschrijvingsprijs. Voor het derde jaar 
geldt een aanpassing van 2 % op de prijs voor het 2e jaar. 
 

De prijzen worden steeds in Euro opgegeven. 
 

Het maximale budget voor deze opdracht bedraagt 85.000,00 EUR incl. BTW. 
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I.4 Plaatsingsprocedure 
 
De opdracht wordt gegund bij wijze van de open offerteaanvraag. 
 

I.5 Bekendmaking 
 

Deze opdracht is aan de Europese bekendmakingsregels onderworpen. Hij wordt in het Bulletin der 
Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen gepubliceerd. 
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I.6 Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie 
De inschrijver legt het door hen ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument voor, dat 
bestaat uit een bijgewerkte eigen verklaring en dat door de aanbestedende overheid als voorlopig 
bewijs wordt aanvaard ter vervanging van door overheidsinstanties of derden afgegeven 
documenten of certificaten die bevestigen dat de betrokken inschrijver aan alle hierna vermelde 
voorwaarden voldoet : 
1° hij bevindt zich niet in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van 
de wet van 17 juni 2016; 
2° hij voldoet aan de toepasselijke selectiecriteria als vastgesteld overeenkomstig artikel 71 van de 
wet van 17 juni 2016. 
 
De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund zal bovendien zelf een uittreksel uit het 
strafregister moeten aanleveren. Dit op naam van zowel de firma als op naam van alle bestuurders. 

 
De aanbestedende overheid kan te allen tijde verzoeken om de documenten m.b.t. de 
uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie geheel of gedeeltelijk te bezorgen.  
 
 
Richtlijnen bij het invullen van het UEA : 
- Ga naar de website https://uea.publicprocurement.be en kies uw taal. 
- Op de vraag 'Wie bent u' antwoordt u 'Ik ben een ondernemer'. 
- Op de vraag 'Wat wilt u doen' antwoordt u 'Een antwoord aanmaken'. 
- Selecteer uw land en klik op 'Volgende'. 
- Doorloop het formulier en antwoord op de vragen in de onderdelen 'Procedure' en 'Uitsluiting'. 
- In het onderdeel 'Selectie' mag u 'Nee' antwoorden op de vraag 'Wilt u de selectiecriteria van A tot 
en met D gebruiken?' In dit geval wordt u een algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria 
gevraagd. 
- Geef aan of je voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria. 
- Zodra het volledige formulier ingevuld is, klikt u op 'Overzicht' onderaan de pagina. Het door u 
ingevulde UEA wordt weergegeven en kan worden gedownload in PDF en/of xml formaat zodat deze 
op elektronische wijze bij uw offerte kan worden gevoegd. 

 
Ondernemers kunnen het reeds in een vorige overheidsopdrachtenprocedure gebruikte UEA opnieuw 
gebruiken, mits zij bevestigen dat de daarin opgenomen gegevens nog steeds correct zijn. 
 
Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: 
 
Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden) 
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de 
uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17 juni 2016. 
 
Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria) 
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria: 
 

Nr. Selectiecriteria Minimumvereisten 

1 
Een passende bankverklaring opgesteld 
overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van 
het KB van 18 april 2017. 

Gunstige bankverklaring. 

2 

Verzekeringsattest die de inschrijver zijn 
aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, 
alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten 
aanzien van derden bij de uitvoering van de 
opdracht. 

Bewijs van verzekering (AO + BA) 

 
 
Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria) 
Het UEA, waarmee de inschrijver verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria: 
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Nr. Selectiecriteria Minimumvereisten 

1 

Een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de 
laatste drie jaar werden verricht, met vermelding van 
het bedrag, de datum en de publiek- of 
privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd 
waren. 

Minstens drie referenties. 

2 

Studie- en beroepskwalificaties van de leverancier en in 
het bijzonder van het uitvoerende en leidinggevende 
personeel waarover de leverancier beschikt om deze 
opdracht uit te voeren.  

Diploma's van het uitvoerende en 
leidinggevende personeel. 

I.7 Vorm en inhoud van de offerte 
De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het eventueel bij 
het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene 
formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de 
door hem aangewende documenten met het formulier.  
 
Bij een elektronische indiening van de offertes moet het indieningsrapport voorzien zijn van een 
gekwalificeerde elektronische handtekening. 
Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of 
volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit 
zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. 

I.8 Indienen van de offerte 
De offertes mogen alleen verstuurd worden via het e-Tendering internetsite 
https://eten.publicprocurement.be/ die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 14 
§7 van de wet van 17 juni 2016. 
 
Er dient opgemerkt te worden dat het versturen van een offerte per e-mail niet aan deze 
voorwaarden voldoet. Daarom wordt het niet toegestaan op deze wijze een offerte in te dienen. 
 
Door zijn offerte volledig of gedeeltelijk via elektronische middelen in te dienen, aanvaardt de 
inschrijver dat de gegevens die voortvloeien uit de werking van het ontvangstsysteem van zijn 

offerte worden geregistreerd. 
 
De offerte moet bij de aanbestedende overheid toekomen vóór 1 juli 2020 om 11.00 uur.  
Meer informatie kan u vinden op volgende website: http://www.publicprocurement.be of via de e-
procurement helpdesk op het nummer: +32 (0)2 740 80 00. 
De offerte kan niet ingediend worden op papier. 
Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het 
bestek en de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de plaatsingsprocedure zoals deze 
in het bestek beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn. 
 
Indien een inschrijver in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per 
aangetekende post binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het bestek, bekend te maken aan 
de aanbestedende overheid met omschrijving van de reden. Als de inschrijver in de 
opdrachtdocumenten fouten of leemten ontdekt die van dien aard zijn dat ze de prijsberekening of 
de vergelijking van de offertes onmogelijk maken, meldt hij dit onmiddellijk en schriftelijk aan de 
aanbestedende overheid ten laatste tien dagen vóór de limietdatum en het limietuur voor het 
indienen van de offertes. 
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I.9 Opening van de offertes 
Plaats: Centrale aankoopdienst, Justus Van Clichthovenstraat 42, 8620 Nieuwpoort 
Datum:1 juli 2020 om 11.00 uur 
De offertes worden elektronisch ingediend, er is geen openbare zitting. 

 

I.10 Verbintenistermijn 
 
De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 

kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. 
 

I.11 Gunningscriteria 
 
Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: 

Nr. Beschrijving Gewicht 

1 Prijs 30 

2 Service 20 

 Omschrijving van plan van aanpak met timing, (cf. gegarandeerde opbouw- en afbraaktijd 
volgens vastgestelde periodes), genomen veiligheidsvoorschriften, interventieplan bij 
eventuele problemen en stand-by garantie tijdens volledige duur van het project, 
uitbating; verkoopprijzen voor schaatsbeurt en attractie 

3 Gebruiksgarantie 15 

 Technische oplossingen die worden geboden voor een optimale schaatskwaliteit (ook bij 
extreme omstandigheden zoals warm weer, felle regen of wind), snelheid bij opbouw en 
afbraak  

4 Zuinigheid en verbruik 15 

 Vooropgestelde maatregelen, genomen in het kader van energiebesparing.  

5 Uitzicht en kerstsfeer 20 

 Sfeervolle aankleding, waarbij het ontwerp van de stad Nieuwpoort ten 
volle tot z’n recht komt en voor een originele uitstraling zorgt op de 
historische locatie van het Marktplein. Kwaliteit en originaliteit van de 
attractie. 

 

Totaal gewicht gunningscriteria 100 

 
Aan elk criterium wordt een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria 

rekening houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan 
de inschrijver die de economisch voordeligste regelmatige offerte, vanuit het oogpunt van de 

aanbestedende overheid, heeft ingediend. 
 

I.12 Prijsherzieningen 
 
Er is een prijsherziening van toepassing. Voor het 2e jaar geldt een prijsaanpassing van 2 % op de 
oorspronkelijke inschrijvingsprijs. Voor het derde jaar geldt een aanpassing van 2 % op de prijs voor 

het 2e jaar. 
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I.13 Varianten 
 
Vrije varianten worden niet toegestaan. 
Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. 

 

I.14 Keuze van offerte 
 
De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige regelmatige (rekening houdende 
met de gunningscriteria) offerte. 

 
Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt 
hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de 

aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd 
waardoor het onduidelijk is of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden 
van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel 

onregelmatig af te wijzen. 
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II. Contractuele bepalingen 
 
Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. 
Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere 

wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de 
concessies voor openbare werken van toepassing. 

II.1 Leidend ambtenaar 
 
De leiding over de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door de leidend ambtenaar: 

Naam: mevrouw Shana Poley, evenementencoördinator 
Adres:, Marktplein 7 te 8620 Nieuwpoort 
Telefoon: 058 22 44 29 of 0498 92 92 40 

E-mail: Shana.Poley@nieuwpoort.be  

II.2 Borgtocht 
 
Het bedrag van de borgtocht bedraagt 5 % van de oorspronkelijke aannemingssom.  

II.3 Vrijgave van de borgtocht 
De borgtocht wordt als volgt vrij gegeven: 
100% na definitieve oplevering. 

II.4 Uitvoeringstermijn 
 
De opdracht moet worden uitgevoerd tussen woensdag 16 december 2020 tot en met zondag 3 

januari 2021. Op 16 december 2020 moet de ijspiste volledig gebruiksklaar zijn aangelegd en 
vervolgens onderhouden en uitgebaat worden tot en met 3 januari 2021. 
De opbouw start op vrijdag 4 december 2020 vanaf 14.00u. 

De afbraak mag slechts starten vanaf maandag 4 januari 2020 en dient volledig voltooid tegen uiterlijk 
woensdagavond 6 januari 2021, waarbij de site in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld. In 
onderling overleg, en na schriftelijke toelating van beide partijen, kunnen de data van afbouw worden 

aangepast.  
De data voor de volgende jaren worden op een later tijdstip bepaald, maar de duur van het 
evenement blijft voor de tweede en derde editie op minimum 19 kalenderdagen. 

 
De overeenkomst is jaarlijks opzegbaar door beide partijen vóór 1 mei. 

II.5 Betalingstermijn 
 
De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn 

van 30 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de opdracht (3 januari 2021 – data voor 
volgende jaren dienen nog vastgelegd te worden), en dit voor zover de aanbestedende overheid 
tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste 

documenten. Deze factuur geldt als schuldvordering. 
 

II.6 Keuringen 
 

De volledige constructie moet gekeurd worden door een erkend keuringsorganisme en dit vóór de 

start van het evenement (= 16 december 2020).  

mailto:Shana.Poley@nieuwpoort.be
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II.7 Corona Clausule 
 
Indien het evenement tengevolge van een verbod van de overheid niet kan doorgaan, heeft de 
leverancier geen recht op een (schade)vergoeding. 
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III. –Technische bepalingen 

III.1 Voorafgaande noot 
 

De inschrijver wordt geacht zich van de toestand ter plaatse vergewist te hebben en kan bijgevolg 
onvoorziene situaties ten gevolge van de toestand niet inroepen als reden voor termijnverlenging, 

meerkosten, plaatsingsmoeilijkheden, enz. …  
 
Alle beschadigingen, van welke aard dan ook, veroorzaakt door de inschrijver moeten hersteld worden 

door de inschrijver. Het is de inschrijver vrijblijvend toegelaten om een toestandsbeschrijving te laten 
opmaken voor de opdracht. Indien er na de opdracht gebreken of beschadigingen zijn ten gevolge 
van de opdracht en de aannemer heeft geen toestandsbeschrijving opgemaakt, dan heeft de 

inschrijver geen verhaal.  
 
Tijdens de opbouw en afbraak dient de werfzone afgebakend te worden conform de geldende 

wetgeving en opmerkingen van de preventieadviseur. 
 
De inschrijver wordt ook geacht kennis te hebben van de geldende Vlaamse Milieuregelgeving en er 

ook naar te handelen. Ook de meldings- en vergunningsplicht voor o.a. de opslag van koelvloeistoffen 
dient te worden nageleefd. 
 

III.2 Beschrijving 
 

A. Algemene Voorwaarden 
 
De verhuurder van de schaatspiste is volledig verantwoordelijk voor de levering, plaatsing en goede 

werking van de installaties gedurende de huurperiode. Alle onderhouds- en servicekosten (personeel 
en materieel) om deze goede werking te garanderen vallen te zijnen laste. Alle ingezette apparatuur 
beantwoordt steeds aan de gangbare veiligheidsnomen en wordt gekeurd wanneer nodig. De 

verhuurder is voldoende verzekerd en levert hiervan het bewijs. Beschadigingen aan het openbaar 
domein als gevolg van de ijspiste vallen te zijnen laste. 
 

 
B. Technische Gegevens 
 

De inschrijver voegt bij de offerte een gedetailleerde beschrijving van de gebruikte materialen, een 
planmatig overzicht van de opbouw van de piste en detailtekeningen en snedes van de totale 

schaatsbaan. 
 
 

Het betreft een opdracht voor het aanleggen, onderhouden en uitbaten van een ijspiste op het 
Marktplein in Nieuwpoort vanaf woensdag 16 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2020. De 
data voor de volgende jaren worden op een later tijdstip bepaald, maar de duur van het evenement 

blijft voor de tweede en derde editie 19 kalenderdagen. 
 
 

De aanbestedende overheid stelt daartoe een locatie gratis ter beschikking. Deze locatie is het 
Marktplein in Nieuwpoort. 
 

Centraal op de piste komt het huis van de kerstman, dat wordt aangeleverd en geplaatst door de 
stad. Er wordt door de inschrijver een loopbrug voor voetgangers voorzien over de piste naar het huis 
van de kerstman. Onder de loopbrug wordt door de inschrijver een lichttunnel gecreëerd in kerstsfeer. 
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Het stadsbestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen die gebeuren op de 

schaatspiste en op de loopbrug, de uitbater dient hiervoor de nodige verzekeringen af te sluiten (en 
voor te leggen voor de opening van de schaatspiste). 
 

Het stadsbestuur kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadigingen (bvb. vandalisme, 
graffiti,…..), die aan de schaatspiste, de loopbrug en toebehoren aangebracht worden.  
 

Onderdeel van de opdracht vormt het uitvlakken van de hoogteverschillen op het Marktplein. De 
schaatspiste dient te worden gelegd op een vlakke, stevige ondervloer, die door de pistebouwer wordt 
meegeleverd en waterpas wordt aangelegd. Hierbij mag de ondergrond niet beschadigd worden, 

boren, …..is verboden. 
 
De inschrijver moet een ijspiste bouwen, aanleggen en onderhouden met minimum de volgende 

afmetingen / kenmerken:  

• Oppervlakte van 400 m² . 
• Boarding rondom de ijspiste met een minimum hoogte van 1,20 meter voorzien van LED-

sfeerverlichting; 

• Te voorzien van verlichting van het terrein met minimum 6 blauwe HQ lichten met een 
vermogen van min. 500 Watt; 

• Het bouwen en uitbaten van de chalet (aansluitend op de schaatspiste), ruim genoeg voor het 
organiseren van een ticketverkoop, verhuur van schaatsen en kleedruimte. 

• Het aanbieden van koopwaren of dranken in of nabij de schaatsverhuur is niet toegestaan. 

• De uitbater zorgt voor een volledig ingerichte en goed uitgeruste schaatsverhuur in kerstsfeer, 
en voorziet voldoende meerderjarig personeel om de schaatsers in alle omstandigheden 
correct, vlot en beleefd te bedienen. 

• De opbrengst van de ticketverkoop gaat integraal naar de opdrachthouder;  

• De opdrachthouder voorziet gratis toegangskaarten voor het stadsbestuur. Zo krijgen alle 
leerlingen van de Nieuwpoortse scholen de kans om in klasverband gratis een schaatsbeurt te 
doen, mits voorafgaande reservering. Hetzelfde geldt voor de kinderen van de 
speelpleinwerking tijdens de eerste kerstvakantieweek.  

• De exacte plaats op het Marktplein waar de ijspiste dient te worden gebouwd, wordt in 
onderling overleg tussen de aanbestedende overheid en de inschrijver bepaald.  

• De inschrijver bepaalt zelf met welke materialen hij de piste maakt. Er moet evenwel rekening 
gehouden worden dat de stabiliteit, veiligheid en keuring te allen tijde wordt gerespecteerd. 

• De verhuurder stelt gratis minstens een tiental schaatshulpjes ter beschikking zodat kleine 
kinderen kunnen leren schaatsen.   

• Het aantal schaatsers per dag wordt nauwkeurig bijgehouden en doorgegeven aan de 
evenementencoördinator. 

• De prijs per schaatsbeurt (inclusief schaatsen) mag hoogstens 7,00 euro bedragen.  

• De jeugdvoordeelpas met ingevulde code van de stad Nieuwpoort (50% korting) is geldig. De 
uitbater houdt het aantal schaatsbeurten met de jeugdvoordeelpas bij en kan dit bedrag 
terugvorderen van de stad. 
 

• De vastgelegde openingsuren van de piste zijn als volgt: 
 Weekdagen  11:00 - 21:00 

 Vrijdag   11:00 - 21:00 
 Zaterdag  11:00 - 21:00 
 Zondag   11:00 - 21:00 

 24/12 en 31/12  11:00 - 17:00 
 25/12 en 01/01  14:00 - 21:00 

 

De koelinstallatie is aangepast aan de afmetingen van de ijspiste en dient compatibel te zijn met de 
ter plaatse beschikbare elektrische voorzieningen. Zoniet voorziet de verhuurder hiervoor de vereiste 
aanpassingen. Voor de opstelling van de koelinstallatie is een ruimte van hoogstens 5 x 10 m 

beschikbaar. De inschrijver bezorgt een technische fiche van de voorziene koelgroep. 
Alle nodige toestellen, materiaal, differentieel, kabelgoten, bekabeling, enz. vereist voor een goede 

werking van de ijspiste en de koelinstallatie worden door de verhuurder meegeleverd en zijn in de 
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prijs inbegrepen. Extra kosten voor dit materiaal zullen niet aanvaard worden. De inschrijver vergewist 

zich dus best vooraf van de situatie en de voorzieningen ter plaatse.(technische specificaties van de 
koelinstallatie dient bij de offerte gevoegd te worden). 
 

De koelinstallatie dient van het geluidsarme type te zijn (het specifiek geluid van de installatie dient te 
voldoen aan de geluidsnormen van Vlarem voor nieuwe inrichtingen in woongebied). Deze installatie 
wordt immers opgesteld op het Marktplein. De geluidssterkte in decibel moet expliciet in de offerte 

worden meegegeven. 
 
Het gemiddeld verbruik gedurende 24 uur van de voorgestelde schaatsbaan bij een temperatuur van 

5° C moet in de offerte worden meegedeeld. 
Het energieverbruik dient zo beperkt mogelijk te worden gehouden. De inschrijver geeft een  
opsomming van de maatregelen die hiertoe worden genomen. Bijvoorbeeld zuinige chiller, isolerende 

afdekking van de piste bij niet-gebruik, speciale koelvloeistof, … 
 

Alle middelen nodig voor het tijdig ontdooien van de installatie worden door de verhuurder voorzien. 
 
De verhuurder garandeert op ieder moment van de verhuurperiode een optimale schaatskwaliteit. 

Indien er niet geschaatst kan worden door de weersomstandigheden (regen, wind, warme 
temperaturen), door technische storingen of andere mankementen, of door andere omstandigheden 
die aan de verhuurder kunnen worden toegeschreven of die hij kon voorzien, betaalt de verhuurder 

een schadevergoeding van 2.500 euro per dag. 
 
Op elk moment van de verhuurperiode, opbouw en afbraak inbegrepen, is de verhuurder bereikbaar 

en hij zorgt 24  op 24 voor een interventieteam bij technische problemen met de schaatspiste. In alle 
gevallen wordt er binnen het uur voor een oplossing gezorgd. 
 

De inschrijver moet minimum 250 paar schaatsen in goede staat (nieuw of ‘als nieuw’) en in 
verschillende maten (van maat 20 - 47) ter beschikking stellen. 
 

De inschrijver staat ook in voor de uitbating in eigen beheer van de ijsbaan en voor het beheren ervan 
als een goede huisvader. Hij staat daarbij tevens in voor het bemannen van de ijsbaan.  

 
De inschrijver krijgt het alleenrecht om op de boarding rond de ijspiste publiciteit te plaatsen en /of 
sponsors voor het project aan te trekken.  De publiciteit mag enkel op de doorzichtige boarding 

komen. Deze mogen niet strijdig zijn met de goede zeden en geen politieke boodschappen bevatten. 
Het vermelden van sponsors op of naast de piste kan niet. Op de toegangstickets worden ook geen 
sponsors vermeld. 

 
De aanbestedende overheid zorgt er voor dat er rond de ijsbaan tijdens de openingsdagen en -uren 
een ruim aanbod is van standen waar verschillende dranken en hapjes aangeboden worden aan het 

publiek. 
 
De inschrijver staat garant dat de ijspiste tijdens de ganse duur van de exploitatie en binnen de 

voorziene openingsuren, bruikbaar is: dit wil zeggen dat er permanent een ijsdikte van minimum 7 
cm. is, die voldoende effen en zuiver is om te kunnen beschaatsen. De piste kan tijdens de 
openingsuren en op vooraf bepaalde en aangekondigde tijden, worden afgesloten voor het publiek 

voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud (afvoeren overtollig water op het ijs tijdens warme 
dagen, verwijderen oneffenheden, terug spiegelglad maken schaatspiste,…). De inschrijver zorgt voor 
een duidelijke affichering van de openingsuren en tarieven. 

 
De aanbestedende overheid neemt de ophaling en verwerking van afval die ontstaat door de uitbating 

van de ijsbaan, ten laste.  Afval die ontstaat bij de opbouw of afbraak dienen door de inschrijver te 
worden afgevoerd en verwerkt. Na de afbraak van de installatie moet de omgeving grondig worden 
gereinigd. Alle afval, inclusief folies, nagels, vijzen, houtafval enz., worden door de verhuurder 

opgeruimd en meegenomen. 
Eventuele opruimingskosten achteraf zullen worden doorgerekend aan de verhuurder. 
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De leidende ambtenaar kan op ieder moment de inschrijver uitnodigen voor het uitvoeren van een 

proef. De proefresultaten worden opgenomen in een proces-verbaal en overgemaakt aan de 
inschrijver; 
 

Vanaf er op één moment van de dag niet voldaan wordt aan de gestelde eisen, dan wordt deze dag 
beschouwd als een niet kwalitatief uitgevoerde dag en kan de boete worden aangerekend. 
 

Alle werken en leveringen, en bij gebruik van een stroomgenerator, mogen deze niet hinderlijk zijn, 
zowel betreffende lawaai als uitlaatgassen. 
 

De inschrijver kan stroom bekomen vanuit de kelder van het stadhuis (met teller en stroom tegen 
betaling rechtstreeks aan Eandis, de inschrijver dient dit zelf met Eandis te regelen), hiervoor dient de 
inschrijver zelf een kast met teller te voorzien.  Idem aan bestaande installatie (te bezichtigen op 

afspraak). 
 

Bij gebruik van water ter plaatse, kan een standpijp ingehuurd worden bij de I.W.V.A. De inschrijver 
staat in voor deze aanvraag en bijhorende kosten en voor de verbruikskosten. 
 

De afbraak moet aangevat worden op maandag 4 januari 2021. De afbraak is volledig voltooid tegen 
woensdagavond 6 januari 2021. In de afbraak is de dooi van het ijs inbegrepen, ongeacht de 
klimatologische omstandigheden. In onderling overleg, en na schriftelijke toelating van beide partijen, 

kunnen de data van afbouw worden aangepast.  
Data voor de tweede en derde editie zullen later worden bepaald. 
 

De inschrijver voorziet na het plaatsen van de ijspiste voldoende personen voor het aankleden van de 
piste en de rest van het Marktplein. Kerstbomen en kerstverlichting worden aangeleverd door de 
organiserende overheid. De technisch coördinator van de organiserende overheid beslist welke 

versiering waar wordt geplaatst. De kerstmarkt is volledig afgewerkt op woensdag 16 december 2020 
(mits enkele kleine werken die rond de piste nog kunnen uitgevoerd worden op donderdag 17 
december 2020). 

 
De inschrijver voorziet een bijkomende attractie voor kinderen die past binnen het kerstconcept. De 

attractie is sfeervol en past binnen de kerstsfeer. De inkomsten van deze attractie zijn voor de 
inschrijver. Deelnameprijs mag niet hoger liggen dan 3 EUR per beurt.  De openingsuren van de 
attractie zijn dezelfde als deze van de schaatspiste. 

 
De inschrijver voorziet ook een toiletwagen met twee damestoiletten, twee herentoiletten en een 
mindervalidetoilet. De toiletwagen wordt bemand tijdens de openingsuren van de kerstmarkt. De 

opbrengst van de toiletwagen is voor de inschrijver. Uitbaters van de chalets mogen gratis gebruik 
maken van het toilet. 
 

In de totale prijs zijn alle kosten voor werken, leveren en diensten van welke aard dan ook begrepen. 
Zo dienen ook alle energiekosten voor het aanleggen, onderhouden en exploiteren van de ijsbaan in 
de totaalprijs begrepen te zijn. Eveneens kosten voor de keuringen, veiligheidscoördinatie, … zijn 

inbegrepen. 
 
 

Samenvatting 
  In het kort komt de uitbating hier op neer: 

- Elektriciteit en water ten laste van de inschrijver. 

- De inschrijver moet zelf de kast met teller installeren en rechtstreeks betalen aan de  
  elektriciteitsmaatschappij. 

 - Uitbater ontvangt alle inkomgelden van de schaatspiste 

- Uitbater voorziet een stijlvol aangeklede ijspiste met loopbrug op het Marktplein in overleg  
  met de evenementencoördinator. 

- Leveren en uitbaten van toiletwagen. 
- uitbaten attractie. 



 

Blz. 16 

 

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER 
 

PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP 

“HET AANLEGGEN, ONDERHOUDEN EN UITBATEN VAN EEN IJSPISTE 
 OP HET MARKTPLEIN VAN NIEUWPOORT” 

 
Open offerteaanvraag 

 

Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Het 
totale offertebedrag moet zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven. 
 

Natuurlijke persoon 
Ondergetekende (naam en voornaam): 
Hoedanigheid of beroep: 

Nationaliteit: 
Woonplaats (volledig adres): 
 

Telefoon: 
Fax: 
E-mail: 

Contactpersoon: 
 
Ofwel (1) 

 
Rechtspersoon 

De vennootschap (benaming, rechtsvorm): 
Nationaliteit: 
met zetel te (volledig adres): 

 
Telefoon: 
Fax: 

E-mail: 
Contactpersoon: 
 

vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): 
(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun 
bevoegdheid blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot 

een verwijzing naar het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn 
bekendgemaakt.) 
 

Ofwel (1) 
 

Tijdelijke vereniging 
De ondergetekenden die zich tijdelijk hebben verenigd voor deze aanneming (naam, voornaam 
hoedanigheid nationaliteit, voorlopige zetel): 

 
 
 

 
 
 

VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE 
BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE 
OVERHEIDSOPDRACHT: 

 
tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van ______________ 
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Algemene inlichtingen 

 
Inschrijvingsnr. bij de RSZ.: 

Ondernemingsnummer (alleen in België): 
 
Betalingen 

 
De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIC) 
................................................ van de financiële instelling ................................. geopend op naam 

van ................................. . 
 
 

Bij de offerte te voegen documenten 
 
De documenten, gedateerd en ondertekend, die volgens het bestek van deze overheidsopdracht 

moeten worden bijgevoegd. 
 
 

 
Gedaan te ..................................................................................................................................... 

 
De ................................................................................................................................................ 
 

De inschrijver, 
 
 

 
Handtekening: ............................................................................................................................... 
 

Naam en voornaam: ....................................................................................................................... 
 
Functie: ......................................................................................................................................... 

 
Belangrijke nota 
 

Er mag geen beroep worden aangetekend tegen mogelijke vormgebreken, fouten of leemten (artikel  
87 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011). 

 
 

(1) Doorhalen wat niet van toepassing is 
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BIJLAGE B : OFFERTEFORMULIER 
 

 Beschrijving Type Eenh. Hoev. 

EHP. in 

cijfers 
excl. btw 

Totaal excl. 
btw 

1.  Huur van een schaatspiste  volgens technische omschrijving VH stuk 1   

Totaal excl. btw :  

Btw 21% :  

Totaal:   

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen echter telkens op 2 cijfers na de komma 
afgerond te worden. 

Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn 
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. 

 

Omschrijving gunningscriteria: service (20 punten), gebruiksgarantie (15 punten), zuinigheid en verbruik (15 punten) en 
uitzicht en kerstsfeer (20 punten) bij de offerte te voegen. 
 

Referenties: (min. 3) van andere steden/gemeenten/evenementen waar schaatspistes werden geplaatst (incl. gegevens contactpersonen) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ...................................................... 

 
 
Naam en voornaam: …......................................................................... Handtekening: 

 

 
 
 

 
 

BIJLAGE C: INPLANTINGSPLAN 
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BIJLAGE D: ONTWERP INDELING 
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BIJLAGE E: TECHNISCHE SPECIFICATIES CHALETS 
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(afwijkingen in de technische specificaties van de chalets zijn niet toegestaan) 

 
 

Afmetingen: 3m op 2,5m per chalet (één aaneengeschakelde chalet omvat twee chalets). 
 
Samenstelling:  

6x  chalet 1 (3m op 2,5m, deur achteraan, luifel vooraan), geen wand tussen de twee chalets, 
3x  chalet 2 (3m op 2,5m, geen deur, luifel vooraan en achteraan, met ingang kleine deurtjes vooraan). 
3x  chalet 2 (3m op 2,5m, geen deur, luifel enkel vooraan, met ingang kleine deurtjes vooraan) 

 
Foto gevraagde chalets 
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