Bestekken herbruikbare
bekers
19 december

Stad Kortrijk (en IMOG)
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Algemene bepalingen
RAAMOVEREENKOMST UITLENEN EN WASSEN OF
HUREN VAN HERBRUIKBARE BEKERS MET OF ZONDER
EIGEN LOGO
• VOPMB
• Twee percelen
• Perceel 1 “uitlenen, wassen en stockage van de herbruikbare
bekers van Kortrijk of IMOG (met logo)”
• Perceel 2 “huren van herbruikbare bekers, afkomstig van de
dienstverlener”

• Looptijd: 12 maanden (jan 2020 – dec 2020), eventueel
verlengbaar met 1 jaar
• Stad Kortrijk is aankoopcentrale voor alle stadsdiensten,
IMOG en verenigingen of organisaties, die publieke
evenementen organiseren in Kortrijk
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Gunningscriteria
•

Prijs: 65p

•

Kwaliteit van dienstverlening: 30p
• Wijze van reiniging 9p (Er wordt specifiek gekeken naar:
afwassen, drogen en schimmel- en stofvrij bewaren)
• Wijze van controle op breuk en verlies 3p
• Wijze van stockage en transport 6p (Er wordt specifiek gekeken
naar: werkwijze en flexibiliteit in dienstverlening (avond –
weekend)
• Wijze van administratie beheer 9 (Er wordt specifiek gekeken
naar: registratie, waarborghandling, facturatie)
• Aanbieden van managementrapport (gebruik, verlies, breuk, …) 3

•

Wijze van afhaallocatie 5
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Technische bepalingen
Perceel Nr. 1: Uitlenen, wassen en stockage van de
herbruikbare bekers van Kortrijk of IMOG (met logo)
Omvang van de opdracht
Kortrijk 25.000 bekers, IMOG 41.000
•
•

•
•

Evenementen in Kortrijk (10-tal, tot max 20.000 bekers)
Aanvraag via evenementenloket Kortrijk voor buurt- en straatfeesten
in Kortrijk (Ongeveer 50 evenementen x 1.000 bekers = 50.000
bekers)
Stadseigen evenementen in Kortrijk (Ongeveer 200.000 bekers op
jaarbasis, verdeeld over 25 momenten
Aanvraag via IMOG voor buurt- en straatfeesten in IMOG-regio
(Wekelijks ca 5-10 ontleningen tussen 500 en 5000 bekers per
ontlening (uitzonderlijk meer bekers))

5 - VVSG -

Technische bepalingen
Werkwijze
•
•

Bekers van Kortrijk / IMOG staan gestockeerd bij de dienstverlener
Bestelling door organisator (klant)
• Rechtstreeks bij de dienstverlener
• Via evenementenloket Kortrijk / IMOG

•

Afhalen en terugbezorgen
• Door de klant
• Door de dienstverlener, rechtstreeks naar locatie evenement

•
•
•

Gebruikte bekers worden gereinigd en gedroogd, schimmel- en stofvrij
en verzegeld (klaar voor gebruik)
Facturatie: rechtstreeks aan klant (Kortrijk) of via IMOG (IMOG)
Doorgeven van de aantallen ontbrekende en kapotte bekers (via
waarborgregeling)
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Technische bepalingen
Eisen voor dit perceel
• De bekers worden aangeleverd in bakken van 500 bekers, volledig
gereinigd en gedroogd, schimmel- en stofvrij en verzegeld (klaar
voor gebruik).
• Alleen geopende bakken kunnen in rekening gebracht worden
• Er kan geen minimumvolume opgelegd worden door de
dienstverlener.
• De transportkosten zijn gelijk voor alle locaties in Kortrijk en gelijk
voor de IMOG-regio

Afhaallocatie: samenwerking toegelaten
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Technische bepalingen
Perceel Nr. 2: Huren van herbruikbare bekers, afkomstig van
de dienstverlener
Omvang van de opdracht
•
•
•
•

Evenementen in jongerenontmoetingscentrum Tranzit (Circa 50
evenementen, gespreid tussen eind september – begin juni)
Evenementen in evenementenhal Depart (Circa 50 evenementen)
Evenementen in het diverse ontmoetingscentra van Kortrijk (ongeveer
40.000 à 50.000 bekers op jaarbasis.)
Evenementen in de IMOG-regio (ongeveer 10.000 à 30.000 beker op
jaarbasis)
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Technische bepalingen
Werkwijze
• Voor JOC en evenementenhal:
• Voorraad bekers op decentrale locatie om een meerdere
evenementen te kunnen overbruggen
• Per evenement worden bakken met bekers toewezen worden door
de stadsdiensten (ifv facturatie)
• Periodiek transport van bekers tijdens kantooruren

• Andere evenementen idem perceel 1
Andere technische eisen
•
•

Aangeboden herbruikbare bekers zijn van prima kwaliteit (helder,
krasvrij, barstvrij)
Behoefte aan verschillende type van herbruikbare bekers
(bierbekers, frisdrankbekers, wijnbekers, flutes en bekers voor warme
dranken)

9 - VVSG -

Stad Mechelen
LEVEREN DRANKEN EN ONDERHOUDSCONTRACT
TAPINSTALLATIES EN HET CONCEPT VAN HET
AANBIEDEN VAN HERBRUIKBARE BEKERS OP
VERSCHILLENDE LOCATIES
• Openbare procedure
• Levering op een tiental verschillende locaties van de stad
(stadsschouwburg, CC, OC,…)
• Procedure loopt nog
• RC 48 maanden (2020-2024)
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Gunningscriteria
• Prijs van de aangeboden dranken: 55p
• Het meehelpen van stad Mechelen/groep Mechelen om
te voldoen aan zijn verplichting aan Vlarema 7 in zijn
eigen publieke gebouwen via het concept van het
aanbieden van herbruikbare bekers: 20p
• Onderhoudscontract: 10p
• Milieumaatregelen: 15p
(vermijden van verpakking- en wegwerpmaterialen,
energiezuinigheid installaties, fairtrade, milieuvriendelijk
transport, …)
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Technische bepalingen
• Hoeveelheden en verpakking, leveringsadressen en –
modaliteiten
• Vlarema 7 – herbruikbare bekers
• Verwijzing regelgeving
• Overzicht locaties en aantallen
• Concept van het aanbieden van herbruikbare bekers
➢ Indien een leverancier éénmalig x aantal herbruikbare bekers kan aanbieden, verdient de
inschrijver 5 punten.
➢ Indien een leverancier op afroep op de verschillende locaties, x aantal herbruikbare
bekers kan aanbieden, verdient de inschrijver 10 punten.
➢ Indien een leverancier kan inspelen op alle juiste noden van de organisatie (kleine en
grote noden) van het concept herbruikbare bekers (inclusief leveren, ophalen, wassen,
stockage), dan verdient de inschrijver 20 punten. De inschrijver dient dit aan te tonen door
vb. een samenwerking met andere onderaannemers die zorgen voor was/stockage/… of
dit zelf als dienst intern te organiseren. Hierbij zit vb ook het aanbieden van bakken die
gebruikt kunnen worden en die naast de drinkwaterfonteintjes kunnen gezet worden om
de herbruikbare bekers terug in te zamelen (zonder afval).
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Duurzaam aanbesteden?
• (Nog) geen criteriafiches
• Bekers
• Materiaal
• Levensduur (onbreekbaar, machinewasbestendig, krasbestendig)
• Verpakking

• AAS
• Reiniging (water- en energieverbruik, wasmiddelengebruik)
• Transport (CO2-neutraal)
• Verpakking
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Sociaal aanbesteden?
• Voorbehouden opdracht (volledig of een perceel)
Art 15 WOO: toegang tot of uitvoering van de opdracht
voorbehouden voor de sociale economie

• Sociaal gunningscriterium (vb samenwerking met de
sociale economie stimuleren)
• Sociale uitvoeringsvoorwaarden (opleiding, tewerkstelling
kansengroepen)

Marktkennis!
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