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ALGEMENE BEPALINGEN 

 
1. AANBESTEDENDE OVERHEID 
 
Deze opdracht wordt uitgeschreven door het agentschap Sport Vlaanderen, bij delegatie, 
door de administrateur-generaal van het agentschap Sport Vlaanderen Philippe Paquay. 
 
Volgende administratieve entiteit is belast met de opvolging van deze opdracht: Sport 
Vlaanderen IVA r.p., Afdeling Topsport, Arenberggebouw, Arenbergstraat 5, 1000 Brussel. 
   
De contactpersoon voor deze opdracht is Sofie Debaere, sofie.debaere@sport.vlaanderen, 
+32/491.996.172. Alle briefwisseling m.b.t. deze opdracht wordt naar deze contactpersoon 
gestuurd. 
 
De opdracht resulteert uit een samenwerking met het Programma Innovatieve 
Overheidsopdrachten (PIO), ondergebracht in het Departement Economie, Wetenschap en 
Innovatie .  
 
 
2. PLAATSINGSWIJZE 
 
De plaatsing van deze opdracht gebeurt via een vereenvoudigde 
onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking, op basis van artikel 41, §1 
van de Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016. 
 
De economisch meest voordelige offerte wordt vastgesteld op basis van de beste prijs-
kwaliteitsverhouding, die bepaald wordt op basis van de gunningscriteria zoals 
aangegeven in dit bestek. 

 
3. TOEPASSELIJKE WETGEVING 
 
Op deze opdracht zijn onder meer toepasselijk: 

• Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016 (hierna: Wet Overheidsopdrachten); 
• Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 18 april 2017 

(hierna: KB Plaatsing); 

• Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 
(hierna: KB Uitvoering); 

• Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 
van 17 juni 2013. 

 
U kunt deze regelgeving terugvinden op: http://overheid.vlaanderen.be/regelgeving-
overheidsopdrachten 
 
 
 

mailto:sofie.debaere@sport.vlaanderen
http://overheid.vlaanderen.be/regelgeving-overheidsopdrachten
http://overheid.vlaanderen.be/regelgeving-overheidsopdrachten
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4. LIJST AFWIJKINGEN KB UITVOERING 
 
De artikelen van het KB Uitvoering waarvan dit bestek afwijkt, zijn: Artikel 151 (wijzigingen 
aan de opdracht – onvoorzienbare omstandigheden in hoofde van de dienstverlener): Een 
termijnverlenging is niet mogelijk, gelet op de absolute deadline die gesteld wordt voor 
de uitvoering van deze opdracht, zijnde het opleveren van een finaal prototype op 1 april 
2020 voor de Olympische Spelen en Paralympische Spelen in Tokio 2020. 
 
5. TAAL 
 

De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke 
relatie met de aanbestedende overheid. Van documenten die enkel in een andere taal 
beschikbaar zijn, kan de overheid een, desgevallend beëdigde, vertaling eisen. 
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INFORMATIE OVER DE OPDRACHT 

 
1. SITUERING VAN DE OPDRACHT 

 
Het topsportactieplan Vlaanderen IV (2017-2020) verwijst in actiepunt 8 Topsport en 
wetenschap naar het ontsluiten, communiceren en gebruiken van bestaande kennis, 
expertise en innovaties teneinde de begeleiding en de omkadering van topsporters en/of 
teams te optimaliseren door het inzetten van experts en bestaande knowhow. Daarnaast 
wordt er verwezen naar het genereren van nieuwe kennis, expertise en technologie via 
topsport gerelateerde onderzoeksprojecten. 
 
De wetenschappelijke begeleiding en het wetenschappelijk onderzoek inzake topsport 
dient in functie te staan van topsportprestaties. Elk sportwetenschappelijk project dient 
aldus gericht te zijn op het presteren van topsporters op korte (lopende Olympiade) tot 
middellange (volgende Olympiade) termijn, door het wegnemen van prestatiehindernissen 
en/of bevorderen van prestatieparameters.  
 
De doelstelling van het Vlaams topsportbeleid (cfr. Topsportactieplan Vlaanderen IV (2017-
2020)) is om zoveel mogelijk top-8 plaatsen te bekomen op Europese, 
Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen, en dit in Olympische sporten en 
disciplines. Topsporters verblijven hiervoor vaak in het buitenland, op stage of wedstrijd. 
In deze internationale context dienen de atleten klaar te zijn voor piekprestaties in allerlei 
omstandigheden, vaak op warme en vochtige plaatsen. Zo zullen de Olympische en 
Paralympische Spelen in Tokio in een warm en vochtig klimaat plaatsvinden en vindt het 
WK atletiek 2019 plaats in Doha… Tokio heeft in de zomer gedurende 22 dagen een 
temperatuur boven 30 graden in een zeer vochtige omgeving (>70% vochtigheidsgraad). 
Internationale federaties spreken over Tokio als de Olympische en Paralympische Spelen 
in de thermodynamisch meest uitdagende omstandigheden ooit. 
 
De omstandigheden waarin de topsporters moeten presteren zorgt ervoor dat de 
omkadering vooraf goed moet inschatten welke mogelijke effecten dit op de prestatie en 
de recuperatie van de topsporter zal hebben. Het lichaam niet in een hyperthermische 
status1 laten komen is dan ook van primordiaal belang. 
 
In het verleden werd ook in Vlaanderen in voorbereiding van belangrijke internationale 
competities, zoals de Olympische Spelen van 2008 in Peking en de 
wereldkampioenschappen wielrennen van 2015 in Doha, specifiek rond deze problematiek 
gewerkt. Voorafgaande inspanningstests in klimaatkamers werden dan bij alle 
geselecteerde sporters uitgevoerd, teneinde exact hun behoeftes op het vlak van 
thermoregulatie te kunnen inschatten.  

                                                 
1 Hyperthermie is een toestand van het lichaam waarbij er een ongecontroleerde stijging van de 
kerntemperatuur plaatsvindt door een verstoring van de balans tussen warmteproductie en warmteverlies. 
Mogelijke oorzaak: Inspanning in een zeer vochtige warme omgeving, bv. de tropen: transpiratie kan het 
lichaam onvoldoende afkoelen; Behandeling: Hyperthermie kan al snel levensbedreigend worden indien er 
niet adequaat ingegrepen wordt. Te nemen maatregelen kunnen bestaan uit:  
• Het stoppen van de uitlokkende factor, bijvoorbeeld bij een zonnesteek wordt het slachtoffer naar een 
koele plaats met schaduw gebracht  
• Fysieke afkoeling met water en/of ijs  
• Specifieke therapie zoals medicatie. 
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Bij warmte heeft het lichaam het moeilijker om af te koelen naar een ‘normale’ 
warmtetoestand. In een omgeving met een hoge vochtigheidsgraad, wordt dat nog 
moeilijker. Het lichaam kan in een staat van hyperthermie komen, wat gevaarlijk kan zijn 
voor de medische toestand van de sporter EN wat ook de prestatie negatief beïnvloedt.  
 
Om hyperthermie voor aanvang van een belangrijke wedstrijd te vermijden, wordt in 
topsportcontext gebruik gemaakt van koelvesten. De huidige commercieel beschikbare 
koelvest bestaat hoofdzakelijk uit een nonwoven met daarin o.a. superabsorberende vezels 
(Oasis SAF). Deze vezels worden bij onderdompeling van de jas in water volgeladen met 
water. Na uitwringen van de jas, blijft er nog genoeg water in de vezel aanwezig, maar de 
jas zal niet druppen tijdens het dragen. Tijdens dat dragen gaat het geabsorbeerde water 
langzaam verdampen. De warmte die hiervoor nodig is wordt aan de omgeving 
onttrokken: de buitenkant van de vest is in contact met de omgevingslucht, de binnenkant 
met het lichaam van de topsporter. De aan het lichaam onttrokken warmte levert dan het 
koelend effect.  
 
Dit systeem heeft echter beperkingen in (onder meer) volgende omstandigheden: 

- Bij een hoge vochtigheidsgraad van de omgeving zal het opgenomen vocht in de 
vest niet zo snel verdampen wegens een te beperkt verschil in dampspanning. Hoe 
vochtiger de omgeving, hoe kleiner het verschil in dampspanning en hoe minder 
het vocht uit de vest zal kunnen verdampen, wat een kleiner koelend effect zal 
veroorzaken. 

- Als de omgeving te warm is zal het koelend effect minder zijn (omdat er dan meer 
warmte aan de omgevingslucht dan aan het lichaam zal onttrokken worden). Dan 
zal er wel verdamping zijn van het vocht uit de vest, maar zal het geen koelend 
effect veroorzaken bij de topsporter. 

 
Daarnaast is het gebruiksgemak van dit type koelvesten niet hoog: de koelvesten dienen 
na onderdompeling in water in de diepvries gestoken te worden. Er dient dus steeds een 
diepvriezer ter beschikking te staan. Voor gebruik op verplaatsing dienen koelboxen 
meegenomen te worden. Daarnaast zorgt deze werking ervoor dat, van zodra de vest 
begint te ontdooien, ze vocht verliest en de overige kledij vaak nat wordt. Tenslotte is de 
duur van gebruik zeer beperkt, vaak tot slechts een kwartier. Meerdere koelvesten per 
persoon zijn in extreme omstandigheden dan ook aangewezen.  
 
Bovenvermelde toont aan dat het niet mogelijk is om in alle omstandigheden het lichaam 
van de topsporter op een adequate manier af te koelen. Vermits vele wedstrijden en stages 
in dat soort omstandigheden voorkomen is de behoefte groot om hiervoor een oplossing 
te zoeken; het primaire doel van dit project.  
 
2. VOORWERP EN CLASSIFICATIE VAN DE OPDRACHT 
 
Deze opdracht is een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De 
opdracht heeft tot doel koelende kledij voor topsporters te ontwikkelen, testen en 
valideren. Het doel is om tot prototypes te komen waarmee de Vlaamse topsporters aan 
de start kunnen staan tijdens de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio 2020.  
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Deze opdracht is een opdracht voor diensten in de zin art. 2, 21° van de Wet inzake 
overheidsopdrachten van 17 juni 2016. 
 
CPV classificatie: 

73100000-3 Onderzoek en experimentele ontwikkeling 

73430000-5 Testen en beoordelen 

18412000-0 Sportkleding. 

19 Leder, textielweefsels, kunststof- en rubber materialen 

  

 
3. PERCELEN 

 
Deze opdracht is als volgt verdeeld in percelen: 
- Koelende kledij geschikt voor tijdens de prestatie 
- Koelende kledij geschikt voor pre/per en postprestatie koeling 
 
Er mogen offertes ingediend worden voor één, meer of alle percelen. 
 
De aanbestedende overheid heeft het recht één of meerdere percelen niet te gunnen en 
eventueel opnieuw te gunnen op dezelfde of op een andere wijze. 
 
De inschrijver mag voor meerdere percelen inschrijven door middel van het indienen van 
afzonderlijke offertes per perceel. 
 

 
4. TECHNISCHE BEPALINGEN 
 
Om de Vlaamse topsporters tijdens de Olympische en Paralympische Spelen te Tokio 
optimaal te ondersteunen wenst Sport Vlaanderen, met ondersteuning van het 
Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO), in te zetten op de ontwikkeling van 
sportkledij voor enerzijds koeling gedurende de prestatie en anderzijds koeling 
pre/per/post de prestatie. Dit bestek slaat dan ook op (1) de ontwikkeling van werkende 
prototypes, (2) het testen van deze prototypes zowel in labosituaties (objectief) als 
veldsituaties (subjectief) en (3) het tijdig ter beschikking stellen van een niet-commerciële 
hoeveelheid finale prototypes aan onze topsporters (huidige inschatting: 200 stuks). Na 
Tokio kunnen de diverse sportfederaties dan indien gewenst overgaan tot de aankoop 
van commerciële hoeveelheden van de koeloplossingen. 
 
Dit project situeert zich binnen een krappe timing die gerespecteerd dient te worden. De 
definitieve prototypes moeten tegen 1 april 2020 ter beschikking gesteld kunnen worden 
van de topsporters, teneinde een ideale voorbereiding met het oog op de Olympische en 
Paralympische Spelen te kunnen vrijwaren. 
 
Voorafgaand aan het schrijven van dit bestek, werd een marktstudie gemaakt, waarbij 
enerzijds de noden en wensen van de sportfederaties en topsporters in kaart gebracht 
werden en anderzijds marktpartijen geconsulteerd werden over de haalbaarheid van 
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mogelijke oplossingen. Het rapport van deze studie, waarin een beperkt aantal concepten 
worden beschreven, kan via deze link worden teruggevonden: 
http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/lopende-projecten/innovatieve-
koelkledij-voor-topsport#status.  
Het rapport is enkel richtinggevend. Indien andere mogelijke oplossingen geboden kunnen 
worden, valt dat binnen de vrijheid van de inschrijver. 
Vanuit de marktstudie werd ervoor geopteerd om deze opdracht op te splitsen in twee 
percelen. Inschrijvers die wensen in te tekenen op één of beide van onderstaande percelen 
dienen te beschikken over technologische knowhow op het vlak van productontwikkeling, 
thermodynamica en fysiologie en ervaring te hebben met het opzetten en uitvoeren van 
testen (zie ook: kwalitatieve selectiecriteria). Van de inschrijver wordt verwacht dat hij 
zijn productconcept valideert, zowel subjectief door interacties met de eindgebruikers, als 
objectief, door aantoonbare fysiologische resultaten te boeken op basis van 
wetenschappelijke studies in een klimaatkamer. 
 
De inschrijver zal het gevalideerde product (finaal prototype) in een beperkte niet-
commerciële oplage, en op maat van de verschillende atleten en sportdisciplines, moeten 
kunnen aanleveren. Om te voldoen aan sponsorvoorwaarden moet de kledij ook bedrukt 
kunnen worden met logo’s.  
 
Het ontwikkelproces dient volgende mijlpalen te bevatten: 

1. Ontwikkeling functioneel prototype (en gelijkaardige varianten ter vergelijking) 
2. Validatie fysiologische performantie in klimaatkamer 
3. Validatie gebruikersacceptatie door meervoudige interacties 
4. Bijstellen op te leveren product 
5. Customizen van product op maat van de individuele klant/sporttak 
6. Levering van het product in beperkte oplage 

 
De inschrijver zou instrumenten en/of procedures moeten hanteren om 
kwaliteitsbewaking te bieden in zowel het proces als het eindproduct. Zo is het wenselijk 
dat er onder andere tests gebeuren richting slijtvastheid, (elektrische) veiligheid tijdens 
gebruik en bij onderhoud (zoals wassen), en bijvoorbeeld een gebruikershandleiding wordt 
opgesteld. Ook het vermijden van allergische of andere schadelijke reacties is een 
aandachtspunt. 
 
Sport Vlaanderen zal dit project van kortbij opvolgen en zal ondersteuning bieden bij het 
zoeken van proefpersonen, testlocaties en het bewaken van de ideale timing en product. 
 
Toelichting per perceel: 
 

1. Use case voor tijdens de prestatie 
 
Een nieuwe generatie van sportkledij gericht op koeling tijdens de prestatie moet rekening 
houden met onderstaande design drivers: 

• Aangenaam contact met de huid (pleasant skin contact): Het product moet 
aangenaam om dragen zijn en moet voldoen aan de voorgeschreven 
veiligheidsnormen voor textiel (cfr. bv. vermelding hierboven inzake allergische 
reacties). 

http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/lopende-projecten/innovatieve-koelkledij-voor-topsport%23status
http://www.innovatieveoverheidsopdrachten.be/lopende-projecten/innovatieve-koelkledij-voor-topsport%23status
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• Aanpasbare performantie op verschillende gebruikssituaties (versatile 
performance case by case): Het product dient voor de verschillende sporten 
inzetbaar te zijn. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de 
internationale richtlijnen voor wedstrijdkledij, voorgeschreven door de 
internationale sportfederatie. 

• Laaggewicht (low-weight) Het product mag slechts een beperkt gewicht 
hebben. Idealiter verschilt dit gewicht niet van normale wedstrijdkledij. 

• Aansluitend aan het lichaam (fit to body shape): Het product moet nauw 
aansluitend zijn.  

• Inspanning om te herladen (recharging effort): Het product dient zo makkelijk 
mogelijk terug afkoeling te brengen.  

• Snelheid van herladen (recharging speed): Het product dient op een zo kort 
mogelijke tijd terug afkoeling te brengen. 

• Koelperformantie – capaciteit voor warmte-opname (cooling performance – 
absorbed heat): Het product dient een zo groot mogelijke koelperformantie na 
te streven. 

• Het product moet ook performante koeling bieden in omgevingen met hoge 
vochtigheidsgraad (>70% vochtigheidsgraad). 

 
Dit perceel is van toepassing voor die sporten die buiten (outdoor) plaatsvinden tijdens 
de Olympische en Paralympische Spelen te Tokio en waarop Sport Vlaanderen momenteel 
inzet, namelijk: 
 

Olympische Spelen Paralympische Spelen 

Atletiek Atletiek 

Baseball Tennis 

Beachvolleybal Wielrennen 

Golf   

Handboogschieten   

Hockey   

Kajak   

Paardensport   

Roeien   

Schieten   

Tennis   

Triatlon   

Voetbal   

Wielrennen   

Zeilen   

 
Idealiter wordt een oplossing ontwikkeld voor al deze sporten (en alle disciplines die hierin 
vervat liggen). Tijdens het uitschrijven van het  bestek is nog niet geweten voor welke 
vermelde sporten België medaillekandidaten zal hebben. Dit zal duidelijk worden tijdens 
de looptijd van deze opdracht. Hierdoor kan beslist worden, in samenspraak met de 
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opdrachtnemer, om in te zetten op die sporten waarin er medaillekansen zijn. De 
hierboven vermelde lijst van sporten kan zodoende inkrimpen of wijzigen. 
 
De indiener dient ermee rekening te houden dat de topsporter bepaalde sponsorafspraken 
dient na te komen (branding op het textiel moet mogelijk zijn). 
 

2. Use case voor pre/per en post-prestatie 
 
Een nieuwe generatie van koelkledij moet verbeteringen bevatten ten opzichte van de 
huidig commercieel beschikbare ijsvesten, dit aangaande: 

• Aangenaam contact met de huid (pleasant skin contact): Het product moet 
aangenaam om dragen zijn en moet voldoen aan de voorgeschreven 
veiligheidsnormen voor textiel (cfr. bv. vermelding hierboven inzake allergische 
reacties). 

• Aanpasbare performantie op verschillende gebruikssituaties (versatile 
performance case by case): Het product dient voor de verschillende sporten 
inzetbaar te zijn. Afhankelijk van de mogelijkheden per sport dient het product 
snel een hoge koeling te brengen vs. Een trage iets minder zware koeling. Dit 
dient op één of andere manier ingesteld te kunnen worden. 

• Laaggewicht (low-weight): Het product mag slechts een beperkt gewicht 
hebben (max. 2kg). 

• Aansluitend aan het lichaam (fit to body shape):  Het product moet nauw 
aansluitend zijn, maar toch voldoende bewegingsvrijheid toelaten.  

• Inspanning om te herladen (recharging effort): Het product dient zo makkelijk 
mogelijk terug afkoeling te brengen, zonder dat daar veel inspanning voor 
nodig is. 

• Snelheid van herladen (recharging speed): Het product dient op een zo kort 
mogelijke tijd terug afkoeling te brengen. 

• Koelperformantie – capaciteit voor warmte-opname (cooling performance – 
absorbed heat): Het product dient een zo groot mogelijke koelperformantie na 
te streven. Afhankelijk van de mogelijkheden per sport dient het product snel 
een hoge koeling te brengen vs. een trage iets minder zware koeling. Dit dient 
op één of andere manier ingesteld te kunnen worden. 

• Het product moet ook performante koeling bieden in omgevingen met hoge 
vochtigheidsgraad (>70% vochtigheidsgraad). 

 
Dit perceel dient een oplossing te voorzien voor alle sporten, ongeacht of deze binnen of 
buiten plaatsvinden. 
 
5. VARIANTEN 
 
Variant = Alternatieve conceptie- of uitvoeringswijze van de opdracht. 
 
Het indienen van vrije varianten is toegelaten. De inschrijver mag dus meer dan één 
concept voorstellen dat een antwoord kan bieden op de nood/noden van Sport 
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Vlaanderen zoals hierboven omschreven. De inschrijver kan echter slechts een vrije 
variante indienen wanneer hij ook een basisofferte indient voor de basisoplossing 
opgenomen in dit bestek.  
 
De inschrijver dient per concept een aparte offerte in, zodat de verschillende concepten 
duidelijk van elkaar gescheiden worden.  
 
6. OPTIES 
 
Optie = Bijkomend element dat niet strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de 
opdracht. 
  
Het indienen van vrije opties is verboden. 
 
7. UITVOERINGSTERMIJN  
 
De opdracht dient een oplossing aan te reiken die de topsporters op de Olympische en 
Paralympische Spelen in Tokio 2020 een concurrentieel voordeel kan opleveren. De 
opdracht loopt tot en met 6 september 2020, zijnde de laatste dag van de Paralympische 
Spelen. 
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PLAATSEN VAN DE OPDRACHT 

 
1. SELECTIE: UITSLUITING 
 
De inschrijver mag zich niet bevinden in één van de in de artikelen 67 tot en met 69 van 
de Wet Overheidsopdrachten bedoelde situaties. Dit gaat over de verplichte 
uitsluitingsgronden, de uitsluitingsgronden in verband met fiscale en sociale schulden, en 
de facultatieve uitsluitingsgronden. 
 
Indien een verplichte of facultatieve uitsluitingsgrond van toepassing is op de inschrijver, 
mag de inschrijver bewijzen dat de corrigerende maatregelen die hij heeft genomen 
voldoende zijn om zijn betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de toepasselijke 
uitsluitingsgrond. Als de aanbestedende overheid dat bewijs toereikend acht, wordt de 
betrokken inschrijver niet uitgesloten van de plaatsingsprocedure. 
 
Deze bepaling is individueel van toepassing op de deelnemers die samen als een 
combinatie een offerte indienen, alsook op entiteiten op wiens draagkracht de inschrijver 
een beroep doet met het oog op het voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie (zie 
verder in het bestek). 
 
Bewijsmiddelen: 
 
Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver dat er geen 
uitsluitingsgrond op hem van toepassing is, voor zover het gaat om uitsluitingsgronden 
die bewezen worden aan de hand van documenten die de aanbestedende overheid zelf 
kan opvragen via elektronische weg. Het gaat met name om het RSZ-attest, het attest van 
fiscale schulden en het attest van niet-faling via elektronische weg. 
 
Eventuele corrigerende maatregelen moet de inschrijver echter bewijzen door schriftelijke 
stukken toe te voegen aan de offerte. 
 
Volgende documenten moeten aan de offerte toegevoegd worden: 
 

• de Belgische inschrijver: een uittreksel uit het strafregister dat maximaal 6 maand 
oud is op het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes; 
 

• de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de 
sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een 
recent attest uitgereikt door de bevoegde buitenlandse overheid waarin bevestigd 
wordt dat hij voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de 
bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het 
land waar hij gevestigd is; 

 

• de buitenlandse inschrijver: uittreksel uit het strafregister, certificaten inzake 
fiscale en sociale schulden, en een certificaat inzake niet-faling. Wanneer een 
document of certificaat niet wordt uitgereikt in het betrokken land of dit niet 
afdoend voor alle uitsluitingsgronden het nodige bewijs levert, kan ter vervanging 
een verklaring onder eed toegevoegd worden, of in landen waar dit niet voorzien 
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is, een plechtige verklaring van de betrokkene voor een bevoegde rechterlijke of 
administratieve instantie, notaris of bevoegde beroepsorganisatie van het land van 
herkomst of van het land waar de ondernemer gevestigd is. 

 
Non-discriminatie: 
 
Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de 
aanbestedende overheid, in elke fase van de plaatsingsprocedure, de mogelijkheid om de 
inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane 
strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele 
integriteit aantast.  
 
De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan 
worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze 
wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden 
aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.  
 
Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan: 
• het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en 

gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen 
van discriminatie, de wet van 10 mei 2007 tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot 
bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 
10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen; 

• de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen 
betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk. 

 
2. SELECTIE: KWALITATIEVE SELECTIE 
 

De inschrijver dient te voldoen aan onderstaande selectiecriteria. 
 
Technische en beroepsbekwaamheid: 
 
De minimale vereisten qua technische en beroepsbekwaamheid zijn: 

- Technische knowhow op het vlak van productontwikkeling, thermodynamica en 
fysiologie. 

- Ervaring met het opzetten en uitvoeren van tests om de performantie objectief en 
subjectief te valideren. 

 
De inschrijver bewijst zijn technische en beroepsbekwaamheid aan de hand van: 
Minimaal 1 referentie van (een) naar waarde gelijkaardige opdracht(en) gedurende de 
laatste tien jaar (ontwikkelde technologie met inbegrip van het testen van de 
thermoregulerende  capaciteit en daaraan gekoppelde testresultaten). 
 
De inschrijver dient de vereiste bewijsstukken (omschrijving opdracht, budget, tests, 
contactpersoon, …) toe te voegen aan de offerte zoals hierboven aangegeven. 
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3. GEBRUIK ONDERAANNEMERS EN BEROEP OP DE DRAAGKRACHT 
 
Onderaannemers 
 
De inschrijver vermeldt voor elke onderaannemer die hij voor de uitvoering van de 
opdracht wil inzetten, de naam, maatschappelijke zetel en ondernemingsnummer, alsook 
voor welk gedeelte van de opdracht de onderaannemer wordt ingezet. 
 
In het kader van de uitvoering van de opdracht mag er geen uitsluitingsgrond van 
toepassing zijn op een onderaannemer. 
 
Beroep op draagkracht in het kader van kwalitatieve selectie 
 
Daarnaast kan de inschrijver zich, met het oog op de kwalitatieve selectie, beroepen op 
de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten, ongeacht de juridische aard 
van zijn band met die entiteiten. Dit houdt in dat de inschrijver via de onderaannemer (of 
andere entiteit) kan voldoen aan de gevraagde kwalitatieve selectievoorwaarde inzake de 
referentie. 
 
In geval van beroep op draagkracht, zijn de volgende regels van toepassing: 
 

• De inschrijver voegt de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis 
van deze onderaannemers of andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht 
noodzakelijke middelen (in casu: knowhow, …) ter beschikking te stellen van de 
inschrijver. 
Voor opmaak van de bovenvermelde verbintenis kan gebruikgemaakt worden van het 
model “Verbintenis terbeschikkingstelling middelen”, dat als bijlage bij dit bestek 
gevoegd werd. 

• Op deze onderaannemers of entiteiten op wiens draagkracht men beroep doet, mogen 
geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn zoals bedoeld in de titel “selectie: 
uitsluiting” in het bestek, onverminderd de mogelijkheid om corrigerende maatregelen 
te laten gelden. 

• Indien de dienstverlener beroep doet op draagkracht in het kader van studie- en 
beroepskwalificaties of relevante beroepservaring, is hij verplicht om voor de 
uitvoering van de opdracht daadwerkelijk beroep te doen op de onderaannemers op 
wiens draagkracht hij beroep doet. Het inzetten van andere onderaannemers is 
onderworpen aan de voorafgaande toestemming van de aanbestedende overheid. 

 
Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers zich beroepen op de 
draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of van andere entiteiten. 
 
4. GUNNINGSCRITERIA 

 
De aanbestedende overheid zal de economisch meest voordelige offerte vaststellen 
rekening houdende met de beste prijs-kwaliteitsverhouding die als volgt wordt ingevuld:  
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De gunningscriteria zijn, samen met het hen toegekende gewicht: 
- Prijs ……………………………………………………………………30% 
- Concept oplossing en performantie………..40% 
- Plan van aanpak en mijlpalen ………………….30%  

 

• Prijs - 30% 
De inschrijver dient een maximum prijs op te geven voor het betreffende perceel. Hierin 
dienen alle kosten apart opgenomen te worden (loonkost incl. en excl. BTW, 
werkingsmiddelen, verplaatsingen, aanmaak van een niet-commerciële hoeveelheid 
prototypes,...) 
 
De inschrijvers zullen hierbij gerangschikt worden op basis van het totale prijskaartje, 
inclusief BTW. 
 
De beoordeling van het gunningcriterium prijs gebeurt via de proportionaliteitsregel:  
 
De goedkoopste inschrijver krijgt het maximaal aantal punten 
 
Puntenaantal andere inschrijver = bedrag goedkoopste inschrijver x maximaal aantal punten  
                                                                                      bedrag andere inschrijving 

 
 
 

• Concept van oplossing en daarbijhorende performantieniveau - 40% 
De voorgestelde oplossing voor de in de technische bepalingen gevraagde dienst. Het 
concept dient de werking in de praktijk en de koelperformantie duidelijk weer te geven, 
alsook de maturiteit van het concept.  
 
Het concept wordt grondig voorgesteld en toegelicht met inbegrip van de volgende design 
drivers: 
 

• Aangenaam contact met de huid (pleasant skin contact) 

• Aanpasbare performantie op verschillende gebruikssituaties (versatile 
performance case by case) 

• Laaggewicht (low-weight) 

• Aansluitend aan het lichaam (fit to body shape)  

• Inspanning om te herladen (recharging effort) 

• Snelheid van herladen (recharging speed) 

• Koelperformantie – capaciteit voor warmte-opname (cooling performance – 
absorbed heat) 

• Koelperformantie in vochtige omgevingen (>70% vochtigheidsgraad). 

 

De inschrijvers geven, naast een globale voorstelling van het concept, per design driver 
aan hoe hun concept hier aan voldoet en/of een antwoord op kan bieden. 
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De inschrijvers zullen hierbij gerangschikt worden op basis van een waardeschaal. 
 
Onvoldoende Bijna goed Goed Zeer goed Uitstekend 
1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 
     

 
 

• Plan van aanpak en daarbij horende mijlpalen - 30% 
De inschrijver dient weer te geven hoe de opdracht zal verlopen en dient hierbij duidelijke 
mijlpalen inclusief streefdata op te nemen, gezien de krappe timing voor oplevering van 
de opdracht (finale prototypes uiterlijk tegen 1 april 2020).  
 
Het ontwikkelproces dat neergeschreven wordt in het plan van aanpak dient volgende 
mijlpalen te bevatten: 

1. Ontwikkeling functioneel prototype (en gelijkaardige varianten ter vergelijking) 
2. Validatie fysiologische performantie in klimaatkamer 
3. Validatie gebruikersacceptatie door meervoudige interacties 
4. Bijstellen op te leveren product 
5. Aanpassingen aan product op maat van de klant/sportdiscipline 
6. Levering in beperkte oplage van het product 

 
De inschrijvers zullen hierbij gerangschikt worden op basis van een waardeschaal. 
 
Onvoldoende Bijna goed Goed Zeer goed Uitstekend 
1-6 7-12 13-18 19-24 25-30 
     

 

 
De inschrijver dient elk van deze criteria degelijk te motiveren. De inschrijver is er 
toe gehouden na de inschrijving desgevraagd onverwijld aan het opdrachtgevend 
bestuur alle nodige inlichtingen ter verduidelijking te verstrekken. 
 
5. ONDERHANDELINGEN 
 

De aanbestedende overheid heeft de mogelijkheid om te onderhandelen met één of 
meerdere inschrijvers, of om zonder het voeren van onderhandelingen over te gaan tot 
het gunnen van de opdracht. In dat laatste geval telt de initieel ingediende offerte als 
definitieve offerte. 
 
Eventuele onderhandelingen worden voorzien op dinsdag 18 september 2018 en woensdag 
19 september 2018 (back up datum). Aan de inschrijvers wordt gevraagd om zich op deze 
data vrij te houden. 
 
Indien een offerte een substantiële onregelmatigheid bevat, kan de aanbestedende 
overheid deze substantiële onregelmatigheid laten regulariseren. 
Een laattijdig ingediende offerte kan echter niet geregulariseerd worden. 
 
Wanneer de aanbestedende overheid de onderhandelingen wenst af te sluiten, stelt zij de 
resterende inschrijvers daarover in kennis. Met resterende inschrijver wordt bedoeld de 
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inschrijvers waarmee de aanbestedende overheid op dat ogenblik nog onderhandelingen 
voert. Deze resterende inschrijvers worden uitgenodigd om een definitieve offerte in te 
dienen. 
 

De aanbestedende overheid kan tijdens de loop van de onderhandelingen aangeven hoe 
de aangepaste en definitieve offertes moeten worden ingediend. 
 
Over de definitieve offerte kan niet meer onderhandeld worden. 
 
 

6. VORM VAN DE OFFERTE 
 
De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij zijn offerte moet invullen op 
het bij dit bestek behorende formulier. 
 
7. PRIJS 
 
A. PRIJSVASTSTELLING 
 

Deze opdracht is een opdracht tegen globale prijs. 
 

B. PRIJSOPGAVE 
 

De inschrijver mag de eenheidsprijzen tot vier decimalen preciseren indien dat vereist is 
voor de nauwkeurigheid ervan. De inschrijver vermeldt de belasting over de toegevoegde 
waarde (BTW) in een afzonderlijke post van de inventaris en voegt ze bij de prijs van de 
offerte. De evaluatie van de offerte gebeurt met inbegrip van de BTW. 

C. INBEGREPEN PRIJSELEMENTEN 
 

Volgende kosten, prestaties, e.d. zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen en globale prijzen: 
- de administratie en het secretariaat; 
- de verplaatsing, het vervoer en de verzekering; 
- de documentatie die met de diensten verband houdt; 
- de levering van documenten of stukken die inherent zijn aan de uitvoering; 
- de voor het gebruik noodzakelijke vorming; 
- in voorkomend geval, de maatregelen die door de wetgeving inzake de veiligheid 

en de gezondheid van de werknemers worden opgelegd voor de uitvoering van 
hun werk.  

- Subjectieve en objectieve tests; 
- Levering van de verschillende prototypes inclusief ingebruikstelling. 

 
8. INDIENING VAN DE OFFERTES 
 

De offertes moeten elektronisch worden overgelegd via de e-tendering internetsite 
https://eten.publicprocurement.be/, een elektronische platform in de zin van art. 14, § 7 
van de Wet Overheidsopdrachten. 
 

https://eten.publicprocurement.be/
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Meer informatie omtrent het gebruik van e-tendering kan worden bekomen op de website 
http://www.publicprocurement.be of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 
(0)2 790 52 00. 
 

9. ONDERTEKENING VAN DE OFFERTES 
 

De inschrijver wordt er op gewezen dat zijn offerte, overgelegd via e-tendering, 
elektronisch ondertekend moet worden met een geldige gekwalificeerde elektronische 
handtekening. 
Een gescande handtekening is onvoldoende! 
 
De elektronische handtekening dient te worden geplaatst op het indieningsrapport in e-
tendering. 
 
Deze elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd persoon of bevoegde 
personen. De inschrijver voegt tevens de nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid 
blijkt om de onderneming te verbinden (uittreksels van de statuten, volmacht,…). 
 
In geval van indiening van een offerte door een combinatie van ondernemingen, moet 
voor elke deelnemer aan de combinatie een elektronische handtekening geplaatst worden 
door een bevoegd persoon of bevoegde personen. 

 
Een gekwalificeerde elektronische handtekening kan geplaatst worden door middel van 
een Belgische eID, of een gekwalificeerd certificaat dat kan aangekocht worden bij private 
actoren. 
Voor meer informatie omtrent de aankoop van een gekwalificeerd certificaat, zie: 
http://overheid.vlaanderen.be/gekwalificeerde-certificaten 
Opm.: voor buitenlandse ondernemingen mag het certificaat niet op naam van de 
rechtspersoon staan, aangezien dit overeenkomstig EU-Verordening 910/2014 geen 
bindende elektronische handtekening kan voortbrengen. 
 
Door in te schrijven op deze opdracht verbindt de inschrijver zich op zijn roerende en 
onroerende goederen tot de uitvoering van de in dat bestek beschreven opdracht, 
overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden ervan. 
In geval van indiening van een offerte door een combinatie zonder rechtspersoonlijkheid 
verbindt elke deelnemer aan de combinatie zich hoofdelijk. 
 
10. UITERSTE TIJDSTIP ONTVANGT VAN OFFERTES EN OPENING 
 
Het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes en de opening van de offertes door de 
aanbestedende overheid is 3 september 2018 om 9u30. 
 
Dit uiterste tijdstip is bepalend voor de tijdige indiening door de inschrijvers. Elke offerte 
moet vóór dit tijdstip aankomen. Laattijdige offertes worden niet aanvaard. 
 
De opening van de offertes door de aanbestedende overheid vindt plaats op hetzelfde 
tijdstip als het uiterste tijdstip van ontvangst van de offertes. 
 

http://overheid.vlaanderen.be/gekwalificeerde-certificaten
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11. VERBINTENISTERMIJN 
 
De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van honderd 
twintig kalenderdagen, ingaand de dag na de uiterste ontvangstdatum van de offertes. 
 
De indiening van aangepaste offertes tijdens de onderhandelingen doet de 
verbintenistermijn telkenmale opnieuw lopen. 
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UITVOEREN VAN DE OPDRACHT 

 
1. LEIDING EN TOEZICHT OP DE UITVOERING 
 
Het mandaat van de leidende ambtenaar bestaat enkel uit: 
• de technische en administratieve opvolging van de diensten tot en met de oplevering; 

• de keuring van de prestaties, zowel de a priori als de a posteriori keuring; 
• het nazicht van de schuldvorderingen en facturen; 

• het opstellen van de processen-verbaal; 
• de opleveringen. 

• het instaan voor het toezicht op de prestaties; dit toezicht omvat onder meer het 
geven van onderrichtingen, telkens wanneer het bestek of de opdrachtdocumenten 
onvolledig of onduidelijk zijn. 
 

De leidend ambtenaar is administrateur-generaal Philippe Paquay. 
 
2. BORGTOCHT 
 
Het bedrag van de borgtocht bedraagt 5% van het totale offertebedrag zonder BTW. 
 
De borgtocht moet binnen 30 kalenderdagen na sluiting van de opdracht gesteld worden.  
 
Het bewijs van borgstelling moet zo snel mogelijk aan de aanbestedende overheid worden 
bezorgd. Welk document u dient te bezorgen als bewijs van de borgstelling, kunt u 
terugvinden in het artikel 27 KB Uitvoering. Voor meer informatie kunt u ook terecht op 
de website van de Deposito- en Consignatiekas. 
 

De borgtocht zal in één keer vrijgegeven worden na de oplevering. 

 
3. BETALING 
 
A. BETALING VAN DE PRIJS 
 
De diensten worden betaald in percentsgewijze gedeelten: 

• 50% van het totale budget, bij gunning van de opdracht. Op deze manier wordt een 
aanbetaling van het designontwerp gedaan; 

• 25% van het totale budget, na tijdige ontwikkeling van een prototype voor validatie 
door meervoudige interacties.  De validatie gebeurt op objectieve wijze in een 
klimaatkamer, en op subjectieve wijze door gebruikersacceptatie. De timing zal tijdens 
de onderhandeling worden vastgelegd en zal vermoedelijk in november 2019 
plaatsvinden tijdens een stage van de topsporters; 

• 25% van het totale budget, na beëindiging van de opdracht en oplevering door de 
aanbestedende overheid (na Tokio 2020). 

 
B. BETALINGSPROCEDURE 
 
Er wordt niet voorzien in een verificatietermijn. De factuur geldt als schuldvordering. De 
betaling vindt plaats binnen een termijn van 30 dagen na de datum van ontvangst van de 

http://depositokas.be/
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factuur, of 30 dagen na het beëindigen van de diensten indien de factuur voor het 
beëindigen wordt ontvangen of de datum van ontvangst van de factuur niet vaststaat. 

  
C. FACTURATIEWIJZE 
 
a) E-facturatie 
 
Sinds 1 januari 2017 is elektronische facturatie (e-invoicing) de standaard werkwijze voor 
de ontvangst van facturen binnen Sport Vlaanderen. Met e-invoicing bedoelen we geen 
PDF-factuur, maar een e-factuur in een gestructureerd XML-formaat. 
 
Op het Mercuriusportaal van de overheid kunt u gratis een e-factuur opmaken en 
versturen die aan de juiste voorwaarden voldoet.   
 

Voor meer informatie over de het project e-invoicing en, de aangeboden ondersteuning, 
etc. kan u terecht op https://overheid.vlaanderen.be/project-e-invoicing  
Meer informatie over het Mercuriusplatform en het technische formaat van de e-factuur 
en Peppol, kan u terugvinden op https://overheid.vlaanderen.be/mercurius-en-peppol  
 
Alvorens u start met elektronisch factureren meldt u zich als leverancier eenmalig op 
e.procurement@vlaanderen.be. Op die manier kan het projectteam van de Vlaamse 
overheid u verder ondersteunen. Tal van beroepsfederaties organiseren studiedagen of 
informatiesessies rond elektronische facturatie.  
 
Gelieve er rekening mee te houden dat de voorbereiding voor het starten met e-invoicing 
de nodige tijd vergt.  
Neem zeker ook een kijkje op https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-
leveranciers  
 
b) Inhoud van de elektronische factuur  
 
De elektronische factuur dient, naast de gegevens die verplicht zijn overeenkomstig het 
BTW-wetboek, zeker en vast volgende gegevens te bevatten die essentieel zijn voor de 
verwerking ervan:  

• Ondernemingsnummer van Sport Vlaanderen: 0248.142.826  
• Inkoopordernummer. 

 
De gegevens moeten als volgt worden ingevuld: 

• KBO-nummer van de overheid: Factuurhoofding – Ondernemingsnummer (verschijnt 
automatisch na selecteren van klant) 
Opm.: selecteer ‘Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap’ 

• Inkooporder: Factuurhoofding – Ordernummer 
Opgelet: vul enkel het nummer in, zonder ‘IO’ ervoor of dergelijk 

 
De dienstverlener waakt erover dat de elektronische factuur vrij is van virussen, macro’s 
of andere schadelijke instructies. Bestanden die aangetast zijn door virussen, macro’s of 
andere schadelijke instructies kunnen als niet ontvangen worden beschouwd. 

 

https://overheid.vlaanderen.be/project-e-invoicing
https://overheid.vlaanderen.be/mercurius-en-peppol
mailto:e.procurement@vlaanderen.be
mailto:e.procurement@vlaanderen.be
https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers
https://overheid.vlaanderen.be/e-invoicing-voor-leveranciers
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D. OVERIGE BETALINGSINFO 
 
Elk berekend totaalbedrag in euro wordt desgevallend afgerond naar de hogere of lagere 
tweede decimaal, al naargelang de derde decimaal minstens 5 of minder bedraagt. 
 
Dit bestek wijkt uitdrukkelijk af van de bepalingen van artikel 1254 van het Burgerlijk 
Wetboek inzake de toerekening van de betalingen. Elke betaling zal dan ook bij voorrang 
toegerekend worden op de hoofdsommen en pas daarna op de intresten. 
 

4. WIJZIGINGEN TIJDENS DE UITVOERING 
 

In dit bestek worden, wat perceel 1 (koeling tijdens de wedstrijd) betreft, de sporten 
opgesomd die buiten plaatsvinden tijdens de Olympische en Paralympische Spelen te 
Tokio en waarvoor de koelende kledij ontwikkeld dient te worden. Deze sporten zijn de 
sporten die door Sport Vlaanderen ondersteund worden. Idealiter wordt een oplossing 
ontwikkeld voor al deze sporten (en alle disciplines die hierin vervat liggen). Tijdens het 
uitschrijven van het  bestek is nog niet geweten voor welke vermelde sporten België 
medaillekandidaten zal hebben. Dit zal duidelijk worden tijdens de looptijd van deze 
opdracht. Hierdoor kan beslist worden, in samenspraak met de opdrachtnemer, om in te 
zetten op die sporten waarin er medaillekansen zijn. De hierboven vermelde lijst van 
sporten kan zodoende inkrimpen of wijzigen. 
 
A. HEFFINGEN DIE EEN WEERSLAG HEBBEN OP HET OPDRACHTBEDRAG 
 

Heffingen die een weerslag hebben op de opdrachtprijs kunnen aanleiding geven tot een 
aanpassing van deze prijs mits voldaan is aan volgende voorwaarde: de wijziging van de 
heffing moet effectief in werking zijn getreden na de 10e dag voor de uiterste datum van 
ontvangst van de offertes. Heffingen die reeds eerder waren in werking getreden kunnen 
geen aanleiding geven tot herziening. 
 
De herziening geldt zowel bij een verhoging van de heffingen als bij een verlaging van de 
heffingen. 
 
De opdrachtprijs zal dan overeenkomstig worden aangepast, tenzij u bij verlaging van de 
heffingen het uitdrukkelijke bewijs voorlegt dat u desbetreffende heffingen tegen de oude 
(hogere) aanslagvoet heeft betaald. In dat geval wordt de prijs niet naar beneden 
bijgesteld overeenkomstig de nieuwe lagere heffingen. 
 
Met het oog op de toepassing van de betrokken herziening moet u een becijferde en 
gerechtvaardigde eis in de zin van artikel 38/15 KB Uitvoering indienen binnen de in dit 
artikel voorziene termijn van uiterlijk 90 dagen volgend op de datum van betekening van 
het PV van (voorlopige) oplevering. 
 
B. ONVOORZIENBARE OMSTANDIGHEDEN IN HOOFDE VAN DE DIENSTVERLENER 
 

a) Wanneer het contractueel evenwicht van de opdracht wordt ontwricht in het nadeel 
van de dienstverlener door omstandigheden die vreemd zijn aan de aanbestedende 
overheid en die redelijkerwijze niet voorzienbaar waren bij de indiening van de 
offerte, die niet konden worden ontweken en waarvan de gevolgen niet konden 
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worden verholpen niettegenstaande de dienstverlener al het nodige daartoe heeft 
gedaan, kan de dienstverlener aanspraak maken op volgende herziening nl.: bij een 
zeer belangrijk nadeel, een andere vorm van herziening (bv. schadevergoeding) of 
verbreking van de opdracht. Een termijnverlenging is niet mogelijk, gelet op de 
absolute deadline die gesteld wordt voor de uitvoering van deze opdracht, zijnde 
het opleveren van een finaal prototype op 1 april 2020 voor de Olympische Spelen 
en Paralympische Spelen in Tokio 2020. 

 
b) Wanneer het contractueel evenwicht wordt ontwricht in het voordeel van de 

dienstverlener om welke omstandigheden ook die vreemd zijn aan de aanbestedende 
overheid kan de opdracht worden herzien : 

- hetzij door een inkorting van de uitvoeringstermijnen in hoofde van de 
dienstverlener; 

- hetzij wanneer er sprake is van een zeer belangrijk voordeel in hoofde van de 
dienstverlener, door een andere vorm van herziening of verbreking van de 
opdracht ten voordele van de aanbestedende overheid. 
 

c) Het door de dienstverlener geleden nadeel of genoten voordeel wordt geacht de 
drempel van het zeer belangrijk nadeel/voordeel te bereiken als het nadeel of 
voordeel ten minste 15% bedraagt van het initiële opdrachtbedrag. 

 
C. FEITEN VAN DE AANBESTEDENDE OVERHEID EN VAN DE DIENSTVERLENER 
 

Wanneer de aanbestedende overheid ten gevolge van nalatigheden, vertragingen of welke 
feiten ook ten laste van de dienstverlener een nadeel lijdt, kan een herziening van de 
opdracht worden doorgevoerd die kan bestaan uit één of meer van volgende maatregelen: 

• de aanpassing van de contractuele bepalingen inclusief de inkorting van de 
uitvoeringstermijnen; 

• een schadevergoeding:  

• de verbreking van de opdracht. 
 
Wanneer de dienstverlener ten gevolge van nalatigheden, vertragingen of welke feiten ook 
ten laste van de aanbestedende overheid een nadeel lijdt, kan een herziening van de 
opdracht worden doorgevoerd die kan bestaan uit één of meer van volgende maatregelen: 

• een schadevergoeding; 
• de verbreking van de opdracht. 
 

D. VERVANGING DIENSTVERLENER BIJ FAILLISSEMENT 
 

In geval van faillissement van de dienstverlener kan de opdracht overgedragen worden 
naar een door de curator voorgestelde onderneming, bijvoorbeeld naar de 
onderaannemers. 
 
5. KEURING 
 

De diensten die het voorwerp van de overeenkomst uitmaken worden aan controles 
onderworpen teneinde vast te stellen of zij beantwoorden aan de voorschriften die door 
dit bestek opgelegd worden en aan de voorschriften die concreet afgesproken werden ten 
aanzien van de opdracht. 
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Eventuele keuringskosten zijn ten laste van de dienstverlener. 
 
De diensten die niet beantwoorden aan de bepalingen en de voorwaarden van de 
overeenkomst en aan de bepalingen en voorwaarden zoals concreet afgesproken ten 
aanzien van de opdracht of niet werden verleend overeenkomstig de regels van de kunst, 
dienen door de dienstverlener te worden herbegonnen in zoverre dit timingsgewijs nog 
mogelijk is. Zo niet geschiedt dit door het nemen van een ambtshalve maatregel door de 
afdeling die de opdracht heeft gelanceerd op kosten en risico’s van de dienstverlener, via 
een van de middelen van optreden vermeld in artikel 155 van het Koninklijk Besluit van 14 
januari 2013. De dienstverlener stelt zich bovendien bloot aan boetes en straffen wegens 
niet-naleving van de bepalingen en voorwaarden van de overeenkomst. 
 
6. OPLEVERING 
 
Vanaf de datum van de volledige beëindiging van de diensten (de opdracht  loopt tot en 
met 6 september 2020 en eindigt zodoende op 7 september 2020) beschikt de 
aanbestedende overheid over een termijn van 30 dagen om de formaliteiten betreffende 
de oplevering te vervullen en aan de dienstverlener kennis te geven van het resultaat 
daarvan. Deze termijn gaat in voor zover de aanbestedende overheid tegelijk in het bezit 
van de lijst van gepresteerde diensten is gesteld. 
 
De kosten van de prestaties die in verband met de opleveringen worden geleverd door 
derden worden ten laste van de dienstverleners aangerekend tegen de door deze derden 
gefactureerde kostprijs. De kosten van de prestaties die de dienstverlener in verband met 
de oplevering zelf uitvoert, blijven te zijn laste. 
 

7. INTELLECTUELE RECHTEN EN VERTROUWELIJKHEID 
 
Onder deze titel wordt opgenomen wat de verwachtingen zijn van de aanbestedende 
overheid inzake intellectuele eigendomsrechten op de resultaten van deze onderzoeks- en 
ontwikkelingsopdracht. Aan de inschrijvers wordt gevraagd om, aan de hand van de 
bepalingen van deze titel, een voorstel omtrent de intellectuele eigendomsrechten en 
vertrouwelijkheid uit te werken, en hierbij uiteraard rekening te houden met onder meer 
de geschetste verwachtingen inzake exclusiviteit. Het voorstel kan daarna het voorwerp 
uitmaken van onderhandelingen.  

De opdrachtnemer verleent aan de aanbestedende overheid een exclusief gebruiksrecht 
in verband met de vermogensrechten die rusten op de resultaten die in het kader van 
deze onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht worden ontwikkeld. De resultaten omvatten 
onder andere de concepten, rapporten, modellen en alle prototypes (inclusief de finale 
prototypes (huidige inschatting: 200 stuks) die zullen ingezet worden op de Olympische 
Zomerspelen en de Paralympische Zomerspelen 2020 in Tokio) die ontwikkeld en getest 
worden in het kader van deze opdracht – hierna genoemd “de resultaten”. 

Het exclusieve gebruiksrecht omvat het gebruik van de resultaten in zijn geheel of 
gedeeltelijk, op eender welke wijze, in oorspronkelijke of in gewijzigde of bewerkte vorm, 
zonder beperkingen in geografische draagwijdte. Het exclusief gebruiksrecht wordt 
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beperkt in de tijd en loopt tot en met de laatste dag (6 september 2020) van de 
Paralympische Zomerspelen 2020 in Tokio. 

De opdrachtnemer verleent vanaf 7 september 2020 aan de aanbestedende overheid een 
niet-exclusief gebruiksrecht in verband met diezelfde vermogensrechten als hierboven 
vermeld. Het niet-exclusief gebruiksrecht wordt niet beperkt in de tijd. 

De volgende concrete wijzen van exploitatie worden door de aanbestedende overheid 
beoogd inzake het exclusief en het niet-exclusief gebruiksrecht:  

- Recht tot uitlenen van de prototypes: Dit houdt het recht in om de prototypes ter 
beschikking te stellen voor onbepaalde tijd en dit zonder direct of indirect 
economisch of commercieel voordeel. In concreto kunnen de prototypes door de 
aanbestedende overheid ter beschikking gesteld worden van een aantal door de 
aanbestedende overheid aangeduide topsporters gedurende testdagen, nationale 
en internationale stages, voorbereidende wedstrijden, de effectieve Olympische en 
Paralympische Spelen, …  

- Recht op mededeling aan het publiek: Dit houdt het recht in om de concepten, 
rapporten, modellen en prototypes onder de naam van de aanbestedende overheid 
in het openbaar mee te delen en onder die naam te exploiteren. 

- Publicatierecht: Dit houdt het recht in om informatie te publiceren over de 
onderzoeks- en ontwikkelingsopdracht en alle resultaten in het kader daarvan. 

De overdracht van de vermogensrechten geldt zowel ten aanzien van de opdrachtnemer 
als ten aanzien van alle personen waarop de opdrachtnemer een beroep doet, zoals zijn 
personeel of een onderaannemer, of zal doen voor de uitvoering van de opdracht.  

De vergoeding voor deze overdracht van rechten is begrepen in het totaalbedrag van de 
offerte.  

De inschrijver is verplicht in zijn offerte aan te geven welke intellectuele 
eigendomsrechten, waarvan hij titularis is of waarvoor hij van een derde een 
gebruikslicentie moet verkrijgen, nodig zijn voor het geheel of een deel van de uit te 
voeren opdracht. 
 
De aankoopprijs en de verschuldigde vergoedingen voor de gebruikslicenties van deze 
intellectuele eigendomsrechten moeten inbegrepen zijn in de geboden prijzen. 
De informatie die de aanbestedende overheid in het raam van de gunning en uitvoering 
van deze opdracht ter beschikking stelt, mag niet voor andere doeleinden worden 
aangewend, noch aan derden worden meegedeeld. 

De dienstverlener dient alle maatregelen te treffen om het confidentiële karakter van de 
beschikbaar gestelde informatie, de gegevens en de resultaten te doen bewaren door 
hemzelf en door eenieder die er toegang toe heeft. Deze vertrouwelijkheid dient 
gegarandeerd te worden tot en met de laatste dag (6 september 2020) van de 
Paralympische Zomerspelen 2020 in Tokio. 

De opdrachtnemer dient in zijn contracten met de onderaannemers eveneens deze 
verplichtingen inzake vertrouwelijkheid over te nemen. 
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8. STRAFFEN 
 

Elke gebrekkige uitvoering geeft aanleiding tot een algemene straf (behoudens de 
toepassing van bijzondere straffen). Een algemene straf is eenmalig of dagelijks en het 
bedrag ervan wordt berekend overeenkomstig art. 45, §2, 1° en 2° van het KB Uitvoering. 
  
Bijzondere straffen: 

• In geval van het niet respecteren van de in het plan van aanpak of tijdens de 
uitvoering van de opdracht vermelde of bepaalde mijlpalen en deadlines: 
dagelijkse straf van 200 euro; 

• In geval van het niet halen van de deadline van 1 april 2020 inzake het 
opleveren van de finale prototypes: enige straf van 500 euro en dagelijkse straf 
van 200 euro tot de inbreuk definitief is opgelost; 

• In geval er defecten zijn aan de finale prototypes waardoor de finale 
prototypes niet kunnen ingezet worden voor trainings- en/of 
wedstrijddoeleinden:  

i. gedurende de periode voorafgaand aan de Olympische en 
Paralympische Spelen: enige straf van 500 euro en dagelijkse straf van 
200 euro tot het defect definitief is opgelost; 

ii. tijdens de Olympische en Paralympische Spelen: enige straf van 2000 
euro en dagelijkse straf van 500 euro tot het defect definitief is 
opgelost.  

• In geval van overtreding van bovenvermelde bepalingen inzake intellectuele 
eigendomsrechten en vertrouwelijkheid: enige straf van 500 euro; 

• In geval van ernstige inbreuk op de gevraagde kwaliteits- en 
veiligheidsvoorschriften: enige straf van 500 euro en dagelijkse straf van 200 
euro tot de inbreuk definitief is opgelost. 

 
9. VERTRAGINGSBOETES 
 
De laattijdige uitvoering van de opdracht geeft aanleiding tot de toepassing van een 
vertragingsboete. Het bedrag van deze boete wordt berekend overeenkomstig art. 154, 
eerste alinea van het KB Uitvoering zonder de BTW op te nemen in de berekeningsbasis. 
 
De boete voor laattijdige uitvoering wordt toegepast op de totaalsom (zonder BTW) per 
kalenderdag vertraging;  het maximum van de boete is bepaald op 5% van de totaalsom 
zonder BTW. Deze boete wordt toegepast door het eenvoudige feit van de laattijdige 
oplevering (bv. niet halen van de deadline van 1 april 2020 voor de oplevering van de finale 
prototypes), door deze in mindering te brengen op de te betalen sommen.   
 
Voor de toepassing van de vertragingsboetes wordt elk onderdeel van de opdracht (nl. 
elke mijlpaal) gelijkgesteld met een afzonderlijke opdracht. 
 
De gedeeltelijke uitvoeringstermijnen, zijn dwingend. Bij het niet in acht nemen ervan 
worden boetes opgelegd overeenkomstig de eerste alinea van deze bepaling. 
 
10. RECHTSVORDERINGEN 
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Elke rechtsvordering van de dienstverlener wordt ingesteld bij een Nederlandstalige 
Belgische rechtbank, behoudens ingeval van een vordering tot tussenkomst in een 
bestaand geding. 

 
11. UITVOERINGSVOORWAARDE: NON-DISCRIMINATIE 
 

De dienstverlener verbindt zich er toe bij het uitvoeren van deze opdracht niemand te 
discrimineren op grond van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, 
geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, 
gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschappen, sociale positie, 
nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming of 
syndicale overtuiging. Hij waarborgt dit zowel ten aanzien van zijn personeelsleden 
onderling als ten aanzien van derden, zoals deelnemers, bezoekers, externe medewerkers,… 

 
De dienstverlener verbindt zich er toe, voor zo ver redelijk, aanpassingen door te voeren, 
op vraag van personen met een handicap, die de beperkende invloed van een 
onaangepaste omgeving op de participatie van een persoon met een handicap 
neutraliseren (zie artikel 19 van het decreet van 10 juli 2008 houdende een kader voor het 
Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid). 
 
De dienstverlener verbindt zich ertoe de werknemers en derden zoals deelnemers, 
bezoekers, externe medewerkers,… mee te delen dat hij geen rekening zal houden met 
vragen of wensen van discriminerende aard. 

 
Indien een personeelslid van de dienstverlener zich tijdens de uitvoering van de opdracht 
schuldig maakt aan discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag, zal 
de dienstverlener de nodige maatregelen treffen om een eind te maken aan dit gedrag en 
waar nodig het slachtoffer in eer herstellen. De werknemers met hiërarchische 
verantwoordelijkheden zullen toezien op het naleven van dit engagement.  

 
Bij elke mogelijke klacht in dit verband tegen de dienstverlener, zal deze zijn volledige 
medewerking verlenen aan eventueel onderzoek dat in dit verband verricht wordt door 
een meldpunt discriminatie of een andere organisatie, in dit verband aangesteld door de 
Vlaamse overheid. 
 
De dienstverlener vraagt tevens al zijn personeelsleden alert te zijn voor discriminatie, 
pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag, in die zin dat ze de gevallen waar ze 
getuige van zijn, onmiddellijk dienen te melden aan een werknemer met hiërarchische 
verantwoordelijkheid. 
 
De dienstverlener verbindt zich ertoe om geen druk uit te oefenen op eigen 
personeelsleden, die slachtoffer worden van discriminatie, pestgedrag, geweld of 
ongewenst seksueel gedrag door een klant of een derde, om af te zien van eventuele 
indiening van een klacht of inleiding van een vordering voor de rechtbank in dit verband. 
 
De dienstverlener ziet er op toe dat ook de onderaannemers, die hij eventueel inschakelt 
voor de opdracht, zich houden aan deze uitvoeringsvoorwaarden. 
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OFFERTEFORMULIER 

 

 
 

 

Koelende kledij voor topsporters 
Besteknr. 1/2018/Topsport/Koelkledij 
 

 
  
A. ALGEMENE VERBINTENIS 
 
OFWEL (schrappen wat niet past) 
 

De ondergetekende: 
 
Naam en voornaam:  .................................................................................................................. 
 
Hoedanigheid of beroep: ...................................................……….………………………………………….... 
 
Nationaliteit: ............................………………………………………………………………………………….….......... 
 
Adres: .......................................……………………………….………………………………………………….…......... 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Btw nr.: .................................................Ondernemingsnummer:  ............................……….......... 
 
RSZ nr.: …………………..……………………………… BIC nr.: ……………………………………..………………………… 
 
Telefoon: ..................................................... E-mail: ................................................................... 

 
OFWEL  
 

De vennootschap: 
 
Naam en rechtsvorm:  ................................................................................................................ 
 
Nationaliteit: …………………………………………… Zetel: …………………………………………………………………. 
 
Btw nr.: .................................................Ondernemingsnummer:  ............................……….......... 
 
RSZ nr.: …………………..……………………………… BIC nr.: ……………………………………..………………………… 
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Telefoon: ..................................................... E-mail: ................................................................... 
 
vertegenwoordigd door de ondergetekenden(n): .............……….………………………………………….... 

 
OFWEL  
 

De ondergetekende(n) en/of de vennootschap(pen) die optreden als combinatie 
zonder rechtspersoonlijkheid: 
 
Naam en rechtsvorm:  ................................................................................................................ 
 
Nationaliteit: …………………………………………… Zetel: …………………………………………………………………. 
 
Telefoon: ..................................................... E-mail: ................................................................... 
 
Combinatie die tegenover de overheid wordt vertegenwoordigd door één van hen, met 
name: .............……….…………………………………………………………………………………………………………….... 
 
Volgende gegevens dienen afzonderlijk ingevuld te worden voor elke deelnemer aan de 
combinatie: 
 
Btw nr.: .................................................Ondernemingsnummer:  ............................……….......... 
 
RSZ nr.: …………………..……………………………… BIC nr.: ……………………………………..………………………… 
 

 
 
verbindt zich op zijn, resp. verbinden zich hoofdelijk op hun, roerende en onroerende 
goederen tot de uitvoering, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van 
bovenvermeld bestek, van de in dat bestek beschreven opdracht, volgens de hierna 
volgende prijsopgave:   
 

PERCEEL 1: 
Totaalprijs incl. btw in cijfers: 
Totaalprijs incl. btw in letters: 
Btw %: 
 
PERCEEL 2: 
Totaalprijs incl. btw in cijfers: 
Totaalprijs incl. btw in letters: 
Btw %: 
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B. ONDERAANNEMERS 
 
Er zullen onderaannemers worden aangewend:    

o JA 

o NEE 
 
Gedeelte van de opdracht dat in onderaanneming wordt gegeven: ………………………………………. 
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
 
Volgende onderaannemers zullen hiervoor worden aangewend: …………………….……………………. 
…………………………………………………..…………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………… 
 
C. BEROEP OP DRAAGKRACHT MET HET OOG OP DE KWALITATIEVE SELECTIE 
 
De inschrijver beroept zich op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten 
om te voldoen aan de eisen inzake kwalitatieve selectie: 

o  JA 

o NEE 
 
Indien JA, vul aan: 
 
- er wordt beroep gedaan op de draagkracht van: 

 
(   )  de onderaannemers vermeld onder B. Onderaannemers 
 
(   )  volgende andere entiteiten (benaming, nationaliteit, ondernemingsnummer): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
- het gedeelte van de opdracht waarvoor beroep op de draagkracht wordt gedaan op 

deze onderaannemers of andere entiteiten: …………………………………………………………………….............. 
 
De inschrijver voegt voor de bovenvermelde onderaannemers of andere entiteiten de 
nodige documenten toe (zie F. Bijlagen). 
 
D. PERSONEEL 
 
Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving 
van een andere lidstaat van de Europese Unie: 

o JA 

o NEE 
 
Het betreft volgende EU-lidstaat: ………………………………………………………………………………………….. 
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E. BETALINGEN 
 
De betalingen zullen geldig gebeuren door overschrijving op rekeningnummer: …………………… 
...................................................... van de financiële instelling: ………………………………………………. 
..........................................geopend op naam van: ..................................................................... 
 
 
F. BIJLAGEN 
 
Zie checklist 
 

 
Datum:  
 
Handtekening: 

 
De inschrijver(s), 
 

De inschrijver wordt er op gewezen dat zijn offerte, overgelegd via e-tendering, 
elektronisch ondertekend moet worden met een geldige gekwalificeerde elektronische 
handtekening. 
Een gescande handtekening is onvoldoende! 
 
De elektronische handtekening dient te worden geplaatst op het indieningsrapport in e-
tendering. 
 
Deze elektronische handtekening moet uitgaan van een bevoegd persoon of bevoegde 
personen. De inschrijver voegt tevens de nodige documenten toe waaruit de bevoegdheid 
blijkt om de onderneming te binden (uittreksels van de statuten, volmacht,…). 
 
In geval van indiening van een offerte door een combinatie van ondernemingen, moet 
voor elke deelnemer aan de combinatie een elektronische handtekening geplaatst worden 
door een bevoegd persoon of bevoegde personen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



33 

 

VERBINTENIS TERBESCHIKKINGSTELLING MIDDELEN 

(Naam van de onderaannemer of andere entiteit) 
(Adres) 
(KBO-nummer) 
 
 
Betreft: Overheidsopdracht Koelende kledij voor topsporters (Besteknr. 

1/2018/Topsport/Koelkledij) 
Verbintenis onderaannemer of andere entiteit tot terbeschikkingstelling van 
middelen in het kader van de kwalitatieve selectie  

 
 
(Naam onderaannemer of andere entiteit), rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 
ondergetekende, (naam en functie van ondertekenaar), 
 
verbindt zich er eenzijdig toe om, in het kader van bovenvermelde overheidsopdracht, 
 
aan (naam van de inschrijver op de opdracht), 
 
de noodzakelijke middelen ter beschikking te stellen van de inschrijver voor de uitvoering 
van het gedeelte van de opdracht waarvoor beroep op draagkracht wordt gedaan. 
 
 
 
Gedaan te (plaats) op (datum) 
 
(Handtekening) 
 
 
 
 
 
 
(Naam ondertekenaar) 
(Functie) 
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CHECKLIST TE BEZORGEN DOCUMENTEN 

Hierna volgt een overzicht van alle documenten die bij de offerte gevoegd moeten worden: 
 

 Het ingevulde offerteformulier (per perceel en per concept!) 

 Een bewijs waaruit blijkt dat de ondertekenaar van de offerte wel degelijk de 
bevoegdheid heeft om te ondertekenen. 

 De stukken horende bij de deelnamevoorwaarden van de inschrijver (zie 
“plaatsing van de opdracht”, punt 1): 

o Het uittreksel uit het strafregister. 
o Voor de buitenlandse inschrijver: Het bewijs van voldoening aan sociale 

zekerheid, fiscale verplichtingen, erkenningsverplichtingen en een uittreksel 
uit het strafregister 

o Voor de Belgische inschrijver die bij de RSZ een bijdrageschuld heeft van 
meer dan 3.000 euro in de zin van art. 62, § 1 KB Plaatsing, of een 
achterstallige fiscale schuld heeft van meer dan 3.000 euro in de zin van art. 
63, § 2 KB Plaatsing: alle inlichtingen waaruit blijkt dat de inschrijver één of 
meer schuldvorderingen bezit op een aanbestedende overheid of 
overheidsbedrijf, in de zin van deze artikelen. 

 De stukken horend bij de kwalitatieve selectiecriteria (zie “plaatsing van de 
opdracht”, punt 2): 

o Minimum één referentie gedurende de laatste tien jaar van gelijkaardige 
diensten met dezelfde omvang als het huidige bestek 

 De stukken horend bij de onderaannemer(s)/andere entiteiten (zie “plaatsing 
van de opdracht”, punt 3): 

o Een document waaruit de  verbintenis blijkt tussen de inschrijver en de 
onderaannemer(s)/andere entiteiten 

o Alle hierboven vermelde stukken inzake de deelnamevoorwaarden van de 
inschrijver 

 De stukken horend bij de gunningcriteria (zie “plaatsing van de opdracht”, pt. 4): 
o Prijs: in te vullen op het offerteformulier 
o Concept van oplossing en daarbijhorende performantieniveau 
o Plan van aanpak en daarbijhorende mijlpalen  

 Voorstel omtrent de intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijkheid 
 


