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Inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: 
Naam: team evenementen en plechtigheden 
Adres: 9100 Sint-Niklaas 
Contactpersoon: De heer Tijl Wymeersch 
Telefoon: 03 778 34 81 
E-mail: tijl.wymeersch@sint-niklaas.be 
 
Ontwerper 
Naam: team overheidsopdrachten leveringen en diensten 
Adres: Industriepark-Noord 4, 9100 Sint-Niklaas 
Contactpersoon: De heer Sven Meert 
Telefoon: 03 778 35 58 
Fax: 03 760 08 82 
E-mail: sven.meert@sint-niklaas.be 
 
Toepasselijke reglementering 
1. Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 
2. Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke 
sectoren, en latere wijzigingen. 
3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 
4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, 
en latere wijzigingen. 
5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over 
het welzijn op het werk. 
6. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van 
illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. 
 
Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen 
Geen 
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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 deze diensten: Aanstellen dienstverlener voor uitzenden wedstrijden Rode 
Duivels tijdens het EK 2020. 
 

I.2 Identiteit van de aanbesteder 
 
Stad Sint-Niklaas 
Grote Markt 1 
9100 Sint-Niklaas 
 

I.3 Plaatsingsprocedure 
 
Overeenkomstig artikel 89, § 1, 2° (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van 
750.000,00 EUR niet) van de wet van 17 juni 2016, wordt de opdracht gegund bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 
 
De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de 
initiële inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren. 
 

I.4 Prijsvaststelling 
 
De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen prijslijst. 
 
De opdracht tegen prijslijst is een opdracht waarbij de eenheidsprijzen voor de verschillende 
posten forfaitair zijn en de hoeveelheden, voor zover er hoeveelheden voor de posten worden 
bepaald, vermoedelijk zijn of worden uitgedrukt binnen een vork. De posten worden verrekend 
op basis van de werkelijk bestelde en gepresteerde hoeveelheden. 
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I.5 Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie 
 
Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: 
 
Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden) 
Uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document waaruit blijkt dat de inschrijver: 
- niet veroordeeld is geweest voor deelname aan criminele organisaties, omkoping, fraude, 
terrorisme of witwassen; 
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; 
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of geen procedure van vereffening of 
gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; 
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast. 
Het uittreksel uit het strafregister of evenwaardig document moet gedateerd zijn VOOR de 
datum van opening van de offertes en mag maximum 6 maand oud zijn. 
 
Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria) 
Nr. Selectiecriteria 

1 
De inschrijver moet ervaring hebben als hoofdorganisator met het organiseren van 
vergelijkbare grootschalige publieksevenementen met meer dan 2.500 bezoekers. De 
inschrijver moet dit kunnen aantonen aan de hand van minimaal 1 referentie. 
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I.6 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.  
 
Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn 
gedateerd en door hem ondertekend. 
 
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. 
 
Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de 
bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische 
specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde 
ondertekend worden. 
 
Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro. 
 
Onderaanneming 
De inschrijver vermeldt in zijn offerte welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in 
onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij voorstelt, indien deze gekend zijn. 
 
Het dossier bestaat uit volgende elementen: 
 
1. voorstelling van de aannemer met minimaal 1 referentie 
2. plan van aanpak 
3. begroting 
4. technische vereisten  
5. betrokkenheid lokale actoren  
6. voorstel animatie programma 
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I.7 Indienen van de offerte 
 
De offerte dient per e-mail te worden bezorgd (overheidsopdrachtenleveringen@sint-
niklaas.be). 
Offertes die op papier ingediend worden, worden NIET aanvaard, behoudens bijzondere 
omstandigheden (waarbij de aanbestedende overheid vooraf toestemming heeft verleend voor 
het indienen van een papieren offerte). 
 
Eventuele niet-elementaire bijlagen mogen gericht worden aan: 

dienst overheidsopdrachten en administratie 
Dhr. Sven Meert 
Industriepark-Noord 4 
9100 Sint-Niklaas 

 
De limietdatum en het limietuur voor het indienen van de offertes zullen meegedeeld worden 
in de uitnodiging tot offerte. 
 
Op alle vormen van communicatie (mail, brief, pakket, …) dient duidelijk het besteknummer en 
eventuele perceelnummers genoteerd te worden. 
 
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. 
 

I.8 Opening van de offertes 
 
Er is geen publieke opening van de offertes. 
 

I.9 Verbintenistermijn 
 
De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 
kalenderdagen, te rekenen vanaf de limietdatum voor ontvangst van de offertes. 
 

mailto:overheidsopdrachtenleveringen@sint-niklaas.be
mailto:overheidsopdrachtenleveringen@sint-niklaas.be
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I.10 Gunningscriteria 
 
Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: 
 

Nr. Beschrijving Gewicht 

1 Plan van aanpak 40 

 De inschrijver dient minstens 24 punten te scoren op dit criterium om verder in 
aanmerking te komen. 

1.1 Inrichting 5 

 Dit criterium zal worden geëvalueerd op basis van een vork van 2. 

1.2 Communicatieplan 5 

 Dit criterium zal worden geëvalueerd op basis van een vork van 2. 

1.3 Planning 5 

 Dit criterium zal worden geëvalueerd op basis van een vork van 2. 

1.4 Crowd management 5 

 Dit criterium zal worden geëvalueerd op basis van een vork van 2. 

1.5 Duurzaamheid 5 

 Dit criterium zal worden geëvalueerd op basis van een vork van 2. 

1.6 Personeel 5 

 Dit criterium zal worden geëvalueerd op basis van een vork van 2. 

1.7 Organisatie drankstanden 5 

 Dit criterium zal worden geëvalueerd op basis van een vork van 2. 

1.8 Organisatie eetstanden 5 

 Dit criterium zal worden geëvalueerd op basis van een vork van 2. 

2 Begroting 25 

2.1 Inhoud 15 

 Dit criterium zal worden geëvalueerd op basis van een vork van 5. 

2.2 Toelage 10 

 Dit criterium zal worden geëvalueerd op basis van de regel van 3. 
(de laagste som van de toelages / de som van de voorgestelde toelages) * 10 = score. 

3 Technische eisen 20 

3.1 Beeld 10 

 Dit criterium zal worden geëvalueerd op basis van een vork van 5. 

3.2 Geluid 10 

 Dit criterium zal worden geëvalueerd op basis van een vork van 5. 

4 Betrokkenheid lokale vrijwilligers en lokale actoren 15 

 Dit criterium zal worden geëvalueerd op basis van een vork van 5. 

Totaal gewicht gunningscriteria: 100 
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Aan elk criterium werd 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 offerte, vanuit het oogpunt van de 
aanbestedende overheid, heeft ingediend. 

I.11 Varianten 
 
Vrije varianten worden niet toegelaten. 
Er zijn geen vereiste of toegestane varianten voorzien. 
 

I.12 Opties 
 
Er zijn geen vereiste of toegestane opties voorzien. 
Vrije opties worden niet toegelaten. 
 

I.13 Keuze van offerte 
 
De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, vastgesteld rekening 
houdend met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 
 
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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I.14 Geschillen 
 
Alle betwistingen met betrekking tot de uitvoering van deze opdracht worden uitsluitend 
beslecht voor de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde.  
De voertaal is het Nederlands. 
 
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. 
 

I.15 Facturatie stad 
 
Enkel behoorlijk uitgevoerde leveringen mogen worden gefactureerd. 
De factuur geldt als schuldvordering en dient te worden opgesteld in EURO. 
 
De opdrachtnemer zendt de digitale factuur (in één exemplaar) naar het volgende e-mailadres: 
facturen@sint-niklaas.be  
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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 van 
toepassing. 

II.1 Leidend ambtenaar 
 
De leiding over de uitvoering van de diensten zal gebeuren door de leidend ambtenaar: 
 
Naam: De heer Milos Bracke 
Adres: team evenementen en plechtigheden, 9100 Sint-Niklaas 
Telefoon: 03 778 34 84 
E-mail: milos.bracke@sint-niklaas.be 
 

II.2 Onderaannemers 
 
De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten. In 
dat geval voegt de inschrijver de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis 
van deze onderaannemers of van andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke 
middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver. 
 
De opdrachtnemer is verplicht deze voorgedragen onderaannemers in te zetten bij de uitvoering 
van de opdracht. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming 
van de aanbestedende overheid. 
 
In toepassing van artikel 74 van het KB van 18 april 2017, vermeldt de inschrijver welk gedeelte 
van de opdracht hij eventueel voornemens is in onderaanneming te geven en welke 
onderaannemers hij voorstelt. 
 
De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij 
de uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan onderaannemers toevertrouwt. 
De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band verbonden met die 
onderaannemers. 
 
Deze onderaannemers mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, zoals bedoeld 
in artikel 67 van de wet van 17 juni 2016, tenzij in het geval waarbij de betreffende aannemer, 
leverancier of dienstverlener, overeenkomstig artikel 70 van de wet, ten aanzien van de 
aanbesteder aantoont toereikende maatregelen te hebben genomen om zijn betrouwbaarheid 
aan te tonen. 
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II.3 Verzekeringen 
 
De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen 
dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van 
de opdracht. 
Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht, binnen een termijn van vijftien dagen na 
ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid, toont de opdrachtnemer aan dat hij 
deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de 
opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. 
 

II.4 Betalingstermijn 
 
De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de 
datum van de volledige of gedeeltelijke  beëindiging van de diensten, om de formaliteiten 
betreffende de oplevering te vervullen en aan de dienstverlener kennis te geven van het 
resultaat daarvan. 
 
De betaling van het aan de dienstverlener verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de 
betalingstermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor 
zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, 
alsook over de andere, eventueel vereiste documenten 
 

II.5 Oplevering 
 
Bij het verstrijken van de termijn van 30 dagen die volgen op de dag die werd vastgesteld voor 
de afwerking van het geheel van de diensten, wordt, naar gelang het geval, een proces-verbaal 
van oplevering of van weigering van oplevering van de opdracht opgesteld. 
Wanneer de diensten beëindigd worden vóór of na deze datum, is het aan de dienstverlener om 
de leidend ambtenaar bij een aangetekende zending of bij elektronische zending die op 
vergelijkbare wijze de exacte datum van de verzending waarborgt hiervan in kennis te stellen 
en hem bij deze gelegenheid te vragen om tot de oplevering over te gaan. Binnen de 30 dagen 
die volgen op de ontvangst van de aanvraag van de dienstverlener wordt naargelang het geval, 
een proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. 
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II.6 Illegaal verblijvende onderdanen 
 
Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/2, vierde lid, van het Sociaal 
Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een 
of meerdere illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt, 
onthoudt deze onderneming zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van 
de opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel 
tot de aanbestedende instantie een bevel in andere zin zou geven. 
 
Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt 
gesteld: 
- ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in artikel 49/2, eerste 
dan wel tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die 
betrekking heeft op deze onderneming; 
- ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij een of meerdere 
illegaal verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt. 
 
De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen 
in de onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 
 
1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder 
te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van 
artikel 49/2 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze 
onderaannemer een illegaal verblijvende onderdaan van een derde land tewerkstelt; 
2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige 
tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is 
gemachtigd de overeenkomst te verbreken; 
3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te 
nemen in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook 
in de verdere onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 
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II.7 Loon verschuldigd aan werknemers 
 
Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/1, derde lid van het Sociaal 
Strafwetboek bedoelde afschrift ontvangt van kennisgeving waarmee hij ervan in kennis wordt 
gesteld dat hij een zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de verplichting zijn werknemers 
tijdig het loon te betalen waarop deze recht hebben, onthoudt hij zich ervan, met onmiddellijke 
ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder 
uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot hij het bewijs voorlegt aan de aanbestedende 
instantie dat de betrokken werknemers integraal zijn uitbetaald. 
 
Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt 
gesteld: 
- ofwel, naargelang het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat hij de 
in artikel 49/1, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen 
die betrekking heeft op deze opdrachtnemer of onderaannemer; 
- ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de 
bescherming van het loon der werknemers bedoelde aanplakking. 
 
De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen 
in de onderaannemingsovereenkomst die hij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 
1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder 
te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van 
artikel 49/1 van het Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze 
onderaannemer op zwaarwichtige wijze tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn 
werknemers verschuldigde loon tijdig uit te betalen; 
2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige 
tekortkoming in hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is 
gemachtigd de overeenkomst te verbreken; 
3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te 
nemen in de onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook 
in de verder onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 
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III. Technische bepalingen 

III.1 De ondernemer staat verplicht in voor: 
 

- De uitzending van alle wedstrijden die de Rode Duivels spelen in eigen beheer. 
- De bezoekers kunnen gratis deelnemen aan het evenement. 
- Het voorzien van animatie voor en/of na de wedstrijd in overleg met het stadsbestuur. 
- Het afbakenen van de site met aangepast hekwerk, volgens de richtlijnen van de lokale 
politie, dienst Publieke Veiligheid en Noodplanning en de brandweer. 
- De organisatie van toezicht op het plein met een erkende bewakingsfirma, eventueel 
aangevuld met vrijwilligers. 
- De organisatie van toegangscontrole door een erkende bewakingsfirma met een inzet 
van minimaal 10 bewakingsagenten. 
- Het inzetten van medewerkers om de site op te stellen en af te breken. 
- Een permanent technisch medewerker met kennis over elektriciteit. 
- Alle klank- en beeldtechniek. 
- De verschuldigde auteurs- en uitzendrechten. 
- Een betrouwbaar stabiel televisiesignaal en een alternatief televisiesignaal als reserve. 
- De organisatie van een divers aanbod drankstanden. 
- De organisatie van een divers aanbod eetstanden. 
- Gebruik van duurzame materialen. Er mogen geen wegwerpbekers gebruikt worden. Er 
mogen geen blikjes en petflessen kleiner dan 1L gebruikt worden, zowel om te 
schenken aan het publiek als achter de togen. 
- Gratis en toegankelijke sanitaire voorzieningen binnen de feestzone in verhouding met 
het verwacht aantal bezoekers. 
- Het opstellen van een veiligheidsplan per wedstrijd. 
- Het opstellen van een huishoudelijk reglement en met symbolen kenbaar gemaakt aan 
de ingangen. 
- Het in orde stellen met de verplichte vergunningen en verzekeringen. 
- De communicatie en promotie rond het evenement. 
- Het voorzien van afvalpunten. 
- De mogelijkheid voor bezoekers om elektronisch te kunnen betalen. 
- Er op toe te zien dat er geen niet-duurzame gadgets worden uitgedeeld. Uitdelen van 
gadgets gebeurt in overleg met de stad. De stad moet toelating geven voor het uitdelen 
van gadgets of flyers aan het publiek. 
- Naleving van de technische bepalingen. 
- De planning van de voorbereiding na te leven. 
- Alle andere bepalingen waarvoor het stadsbestuur niet aangeduid is als uitvoerder. 
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III.2 Het stadsbestuur staat in voor: 
 

- Het voorzien van een contactpersoon bij team Evenementen en Plechtigheden als 
verbinding met de verschillende stadsdiensten. 
- Het voorafgaand veiligheidsoverleg waarin alle afspraken met betrekking tot 
veiligheid,  preventie, communicatie, opstelling en interventie zullen worden gemaakt in 
wederzijds overleg. 
- Het kosteloos ter beschikking stellen en aanvoeren van stadsmateriaal indien 
voorradig. 
- Het kosteloos aanbieden van nutsvoorzieningen. 
- Het kosteloos aanbieden van het openbaar domein. 
- Het kosteloos aanbieden van een muziekerkenning. 
- Het inrichten van een medische hulppost. 
- Het reinigen van de feestzone. 
- De opmaak en verspreiding van een bewonersbrief. 
- Het publiceren van de door de organisator aangeboden promotiemateriaal in de 
promotiekanalen van de stad. 

 
Als hoofd van de bestuurlijke politie staat de burgemeester in voor de openbare orde, de 
veiligheid, de gezondheid en de rust in de gemeente. Hij is belast met de uitvoering van de 
politiewetten en politieverordeningen. Als bestuurlijke politieoverheid heeft de burgemeester 
de bevoegdheid politiemaatregelen te nemen. Wanneer de uitzending van een voetbalwedstrijd 
de openbare orde ernstig zou (kunnen) verstoren en waarbij enig uitstel van beslissing gevaar 
zou opleveren voor de inwoners, kan de burgemeester of zijn vervangende schepen de 
wedstrijduitzending verbieden of stopzetten, of andere maatregelen treffen om de orde te 
herstellen.  
 
Deze bevoegdheid aan de burgemeester toegekend door de nieuwe gemeentewet is van 
dwingende aard. De aannemer dient hiermee rekening te houden en zijn volledige 
medewerking te verlenen. 
 



STAD SINT-NIKLAAS PROVINCIE OOST-VLAANDEREN  
Ref.: 2020-032/OVA/EK 2020/TG-SM 

Blz. 17 

III.3 Locatie 
 
Het fandorp van de Rode Duivels wordt geplaatst op het H. Heymanplein.   
 
Bij de opstelling op het H. Heymanplein moet men de onderstaande principes toepassen: 
  - Bewoners moeten hun woning altijd kunnen bereiken zonder toegang tot de  
  evenementenzone. 
  - De parking op het H. Heymanplein moet zo lang mogelijk beschikbaar blijven. 
  - De supermarkt en andere plaatsen van algemeen nut moeten steeds bereikbaar zijn. 
 

III.4 Minimum eisen 
 
Het scherm dient een minimale oppervlakte te hebben van 25m² met een beeldverhouding van 16:9. De 
leds dienen maximaal 10mm van elkaar te staan en voldoende licht geven om een wedstrijd overdag 
goed te kunnen weergeven. De onderkant van het scherm moet een minimale hoogte van 4  meter 
kunnen bereiken. 
 
De geluidsinstallatie moet de gehele oppervlakte van de evenementenzone bereiken. Van zondag tot 
donderdag kan men een uitzondering op de geluidsnormen verkrijgen tot middernacht. Op vrijdag en 
zaterdag kan men een uitzondering op de geluidsnormen verkrijgen tot 01 uur. 
 
Voor kritieke zones dient men aangepast hekwerk te gebruiken, dit in samenspraak met de dienst 
publieke veiligheid. 
 

III.5 Toelage 
 
Het stadsbestuur voorziet een toelage voor elk van de eerste vier wedstrijden (voor de drie 
poulewedstrijden en een eventuele achtste finale.) 
Voor een eventuele kwart, halve of de finale wordt geen toelage meer voorzien. 
 
De ondernemer dient zijn gewenste toelage per wedstrijd op te geven in de inventaris. 
De toelage mag niet meer bedragen dan 5.000 EUR per wedstrijd. 
 
Offertes die afwijken van het bovenstaande worden niet weerhouden. 
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BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER 
 

PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP 
“AANSTELLEN DIENSTVERLENER VOOR UITZENDEN WEDSTRIJDEN RODE DUIVELS TIJDENS 

HET EK 2020” 
 

Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 
 
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: 
GSM: 
Fax: 
E-mail: 
Contactpersoon: 
 
Ofwel (1) 
 
Rechtspersoon 
De vennootschap (benaming, rechtsvorm): 
Nationaliteit: 
met zetel te (volledig adres): 
 
Telefoon: 
GSM: 
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.) 
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Ofwel (1) 
 
Combinatie van ondernemers (met inbegrip van de tijdelijke vennootschap) 
 
Naam en voornaam hetzij handelsnaam en rechtsvorm: 
Hoedanigheid of beroep: 
Nationaliteit: 
Adres hetzij zetel: 
 
Naam en voornaam hetzij handelsnaam en rechtsvorm:  
Hoedanigheid of beroep:  
Nationaliteit:  
Adres hetzij zetel:  
 
Deze gegevens telkens te vermelden voor elk van de deelnemers aan de combinatie. 
 
De combinatie die wordt vertegenwoordigd door één van de deelnemers, met name: 
 
 
VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE 
BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE 
OVERHEIDSOPDRACHT (2019-101/OVA/EK 2020/TG-SM): 
 
 
 
Algemene inlichtingen 
 
Inschrijvingsnr. bij de RSZ.: 
Ondernemingsnummer (alleen in België): 
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Onderaannemers 
 
Er zullen onderaannemers worden aangewend: JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Gedeelte van de opdracht dat in onderaanneming wordt gegeven: 
 
 
 
Volgende onderaannemers zullen hiervoor worden aangewend: 
 
 
 
Personeel 
 
Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van 
een andere lidstaat van de Europese Unie: 
 
JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Het betreft volgende EU-lidstaat: 
 
Betalingen 
 
De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening 
(IBAN/BIC) ................................................ van de financiële instelling ................................. geopend op 
naam van ................................. . 
 
 
 
 
Non discriminatieclausule 
 
“………………………………………  vertegenwoordigd door…………………………………… 
Duldt geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd 
ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, 
burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, 
huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of 
sociale afkomst, en 
- Verbindt er zich toe dat men toegankelijk is voor iedereen. 
- Verbindt zich ertoe elk discriminerend gedrag op de werkplaats te voorkomen en indien 
nodig te bestrijden en bestraffen. 
- Leeft de wetten en reglementen die de toepassing van non-discriminatie en gelijke 
kansen bevorderen en verdedigen na, bij gebreke waaraan de overeenkomst kan verbroken 
worden door de stad Sint-Niklaas. 
- Verbindt er zich toe indien men beroep doet op derden (o.a. onderaannemers, 
onderhuurder, …) dat deze derden onderhavige code eveneens zullen naleven.” 
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Bij de offerte te voegen documenten 
 
Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd:  
- de gedateerde en ondertekende documenten, die het bestek verplicht over te leggen;  
- de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen. 
 
 
Gedaan te ................................................................................................................... .................. 
 
De ................................................................................................................................................  
 
De inschrijver, 
 
 
 
Handtekening: ........................................................................................................ ....................... 
 
Naam en voornaam: ........................................................................................................... ............ 
 
Functie: ......................................................................................................................................... 
 
(1) Doorhalen wat niet van toepassing is 
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BIJLAGE B: INVENTARIS 
“AANSTELLEN DIENSTVERLENER VOOR UITZENDEN WEDSTRIJDEN RODE DUIVELS TIJDENS HET EK 2020” 

Nr. Beschrijving Type Eenh. Hoev. EHP. in cijfers excl. btw 

1 toelage voor de eerste poulewedstrijd VH stuk 1  

2 toelage voor de tweede poulewedstijd VH stuk 1  

3 toelage voor de derde poulewedstijd VH stuk 1  

4 (verplichte optie) toelage voor een eventuele achtste finale VH stuk 1  

Totaal excl. btw :  

Btw 21% :  

Totaal incl. btw :  

De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen 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. 
 
Te .......................................... de ...................................................... Functie: ...................................................... 
 
Naam en voornaam: ............................................................................ Handtekening: 

 


