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Opdrachtdocumenten
• Publicatie opdracht vindt normaal plaats begin maart 2021, verschijnt typisch
enkele dagen nadien op eNotification
• De voorgepubliceerde versie was een voorlopige versie (vandaar het
watermerk). In de definitieve versie van het bestek zijn er een aantal
wijzigingen doorgevoerd t.o.v. deze voorpublicatie
• Deze presentatie bespreekt de definitieve versie van het bestek (die
gepubliceerd zal worden)
• BELANGRIJK: Deze presentatie is louter ter info. De definitieve
opdrachtdocumenten bepalen de voorwaarden en modaliteiten voor
onderhavige opdracht. Bij elke tegenstrijdigheid tussen deze presentatie en
de opdrachtdocumenten, primeren de opdrachtdocumenten

Belangrijkste wijzigingen van gepubliceerde
versie t.o.v. voorlopige versie
•
•
•

•

gunningscriterium verkorte uitvoeringstermijn is geschrapt(§2.10)
de selectie-eis m.b.t. schuldgraad is geschrapt (§3.7)
geschrapt dat voor onderaannemers waarop geen beroep gedaan wordt op
de draagkracht ihkv de selectie-eisen, een UEA moet aangeleverd worden
(§3.10)
betalingsmodaliteiten werden aangepast: geen achtergehouden betaling
meer ihkv prestaties onderhoud tijdens waarborg, maar geen vrijgave borg
bij VO (diverse §)

1. Algemene situering van de
opdracht

Doelstelling van de opdracht
• Invulling geven aan het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024
om alle OV om te bouwen naar LED tegen ten laatste 2030
• Invulling geven aan het Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2023 om een
reductie in energieverbruik van 30% in 2030 t.o.v. 2015 te realiseren
• Invulling geven aan het Relanceplan Vlaamse Regering - “Vlaamse
Veerkracht” om te investeren in LED-verlichting langs gewestwegen

Voorwerp van de opdracht
• Vervangen van bestaande verlichtingstoestellen uitgerust met lampen naar
LED-verlichtingstoestellen uitgerust met lokale afstandsbediening- en
bewaking
• Vervangen van versleten onderdelen (o.m. montageplaten, maar ook
masten in hun geheel zodat het geheel nog ten minste 15 jaar meegaat)
• Het toepassen van de Lichtvisie Gewestwegen 2021
• Onderhoud tijdens de waarborgperiode, incl. 1x kuis- en inspectieronde om
masten waar LED-toestel op geplaatst werd ihkv deze opdracht
• Het eventueel verwijderen van verlichtingsmasten die er niet moeten staan
volgens de Lichtvisie Gewestwegen 2021 of de lichtstudies (=
voorwaardelijke schijven)

Vorm van de opdracht
• Overheidsopdracht (geen raamovereenkomst) voor een open procedure
voor aanneming van werken met gunning op beste prijs-kwaliteitsverhouding
• Aanbesteder: Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Verkeer
Wegsystemen en Telematica
• Opdracht in 5 percelen:
•
•
•
•
•

•

Perceel 1: vervoersregio’s Antwerpen, Mechelen en Kempen;
Perceel 2: vervoersregio Limburg;
Perceel 3: vervoersregio’s Gent, Vlaamse Ardennen, Waasland, Aalst;
Perceel 4: vervoersregio’s Vlaamse Rand, Leuven;
Perceel 5: vervoersregio’s Westhoek, Oostende, Brugge, Roeselare, Kortrijk

Vereiste erkenning is in alle percelen P2 klasse 8

Vorm (2) en duur van de opdracht
•

Elk perceel bestaat uit een vast gedeelte en één of meerdere voorwaardelijke
gedeelte(n):
•
•

•

1 vast gedeelte per perceel voor ombouwen van de verlichting naar LED +
vervangen van versleten onderdelen
1 voorwaardelijk gedeelte per vervoersregio voor het verwijderen van masten waar
geen verlichting moet branden volgens de lichtvisie

Duur van de opdracht bedraagt 96 kalendermaanden waarvan:
•
•

36 kalendermaanden voor ombouw van het vast gedeelte
60 kalendermaanden onderhoud tijdens de waarborgperiode

Het lichten van voorwaardelijke schijven
•

Het lichten van de voorwaardelijke schijven zal, indien de opdrachtgever
hiertoe wenst over te gaan, plaatsvinden in het eerste jaar na afronden alle
ombouwwerken (om geen impact op die uitvoeringstermijn te hebben).

•

De uitvoeringstermijn hiervan is afhankelijk van het aantal te verwijderen
masten, zie artikel 4.14 in bestek

2. Concrete invulling van de
overheidsopdracht

Planning van de werken
•

•
•

Geen raamovereenkomst: er wordt 1x een aanvangsbevel gegeven (per
perceel) tussen de 30 en 75 dagen na sluiting van de opdracht waarna
uitvoeringstermijn start
Planning van de uit te voeren werken ligt bij de opdrachtnemer
Er dient hierbij voldaan te worden aan een aantal randvoorwaarden:
• er wordt vervoersregio per vervoersregio en installatie per installatie
omgebouwd. Er mag m.a.w. binnen 1 perceel niet overal tegelijk
gewerkt worden.
• regelmatige afstemming met LA voor eventuele conflicten met andere
(wegenis)werken te vermijden.

Fasering van de werken (1)
•

Er wordt systematisch in 3 fasen gewerkt:
• studiefase: opdrachtnemer inventariseert toestand AS IS en bepaalt
toestand TO BE op basis van lichtstudies, lichtvisie gewestwegen
2021, inspectierapporten,...
•

•

→ Opdrachtgever valideert (houdt rekening met validatietermijn!)
uitvoeringsfase: opdrachtnemer voert de, uit de studiefase,
gevalideerde werken uit
→ Opdrachtgever valideert (houdt rekening met validatietermijn!)
onderhoudsfase: opdrachtnemer staat in voor het in volmaakte staat
van werking houden van de installatie gedurende de hele
waarborgperiode en rondt de waarborgperiode af met een kuis- en
inspectieronde

Studiefase
•

•
•

Voor alle masten in scope van de opdracht (ook deze die nog niet expliciet
in EM-infra staan) worden volgende activiteiten uitgevoerd:
• Inventaris actualiseren (of zo nodig opmaken)
• Inspectie mast uitvoeren
• Aftoetsen aan lichtvisie
• Uitvoeren van lichtstudie
• O.b.v. bovenstaande toestand TO BE bepalen in tabelvorm
• Voorbereiding communicatie naar gemeente
Wordt per installatie aangeleverd in een studiedossier (zie voorbeeld in
bijlage 5 aan bestek)
Wordt afzonderlijk vergoed via een post, per mast

LET OP: alle voertuigen die gebruikt worden ihkv deze opdracht moeten ten
minste euronorm 5 (of ecoscore 67), of hoger, hebben

Op welk moment levert AWV de beschikbare
inventarisgegevens aan?
Bij (officiële) publicatie van de opdracht wordt de op dat moment beschikbare
informatie over onze installaties tevens gepubliceerd, het spreekt voor zich dat deze
informatie cruciaal is voor de prijszetting. Er dient bij die informatie wel de
kanttekening te worden gemaakt dat dit een levend document is, naarmate dat de tijd
vordert wordt deze data ook op andere manieren aangevuld. De laatst beschikbare
informatie wordt dan ook door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer bezorgd op
een tijdstip dat zo dicht als mogelijk tegen de aanvang van de studiefase ligt, om op
die manier de opdrachtnemer zoveel informatie als mogelijk te kunnen aanleveren.
Vandaar dat er tijdens deze opdracht ook zoveel belang wordt gehecht aan nauwe
communicatie en een goede planning.
Let op: niet alle inventariskenmerken die aangeleverd moeten worden door
opdrachtnemer ihkv studiedossier, zijn al overal beschikbaar. Er kan geen recht geput
worden ingeval van ontbrekende en/of foutieve informatie in de door AWV
aangeleverde inventaris.

Wat houdt de toetsing aan de lichtvisie in?
De toetsing aan de lichtvisie gewestwegen 2021 houdt het controleren van de
huidige verlichting aan het nieuwe lichtvisie-kader in. De finale versie van de
lichtvisie gewestwegen is op dit moment nog niet beschikbaar, doch wordt op
korte termijn wel verwacht.
Het toetsingskader voor wegverlichting van de nieuwe lichtvisie zal echter vrij
gelijkaardig zijn aan deze van de vorige lichtvisie.
Een voorbeeld/sjabloontje van dat toetsingskader (en wat er in het kader van
onderhavige opdracht verwacht wordt van de opdrachtnemer) werd toegevoegd
in het voorlopige sjabloon van het studiedossier dat eveneens voorgepubliceerd
werd.

Uitvoeringsfase
•
•

•

De werken worden uitgevoerd conform de gevalideerde studiefase (m.u.v.
verwijderen van masten)
Per installatie wordt een uitvoeringsdossier aangeleverd met
geactualiseerde inventaris, foto’s,... (zie bestek + voorbeeld in bijlage 5 aan
bestek)
Wordt afzonderlijk vergoed via de resp. posten

LET OP: alle voertuigen die gebruikt worden ihkv deze opdracht moeten ten
minste euronorm 5 of ecoscore 67 hebben

Onderhoudsfase
•

•

•

•

Omvat alle werken ihkv onderhoud tijdens de waarborg, er zal systematisch
een lijst van toestellen bezorgd worden waar opdrachtnemer de
vervanging/herstelling moet uitvoeren
In laatste 6 maanden van fase 3 moet een kuis- en inspectieronde (volgens
IIR) gebeuren op alle masten waar verlichtingstoestellen op geplaatst
werden ihkv deze opdracht
Voor afronden van deze fase wordt opleveringsdossier per installatie
bezorgd met overzicht van alle defecten, alsook hoe het hersteld werd +
onderhouds- en inspectiefiches van kuis- en inspectieronde
Geen specifieke posten voor voorzien in meetstaat

LET OP: alle voertuigen die gebruikt worden ihkv deze opdracht moeten ten
minste euronorm 5 of ecoscore 67 hebben

Rapportering
•

Dit project is een zogenaamd Relanceproject. Deze projecten worden nauw
opgevolgd zowel vanuit het kabinet MOW, maar ook vanuit de Europese
Commissie
→ Rapportering is dus enorm belangrijk

•

Er wordt ihkv deze opdracht een maandelijkse rapportering verwacht:
• plaatsbeschrijvingen
• KPI’s
• terugkoppeling over defecten
• terugkoppeling over arbeidsongevallen/incidenten

Rapportering - plaatsbeschrijving
•

Een tabel per vervoersregio uit een betreffend perceel met overzicht van de
status over alle installaties in de betreffende vervoersregio (nog niet gestart,
fase 1 lopende, fase 1 in afwachting van goedkeuring, fase 2 lopende, fase 2
in afwachting van goedkeuring, fase 3 lopende, fase 3 in afwachting van
goedkeuring, fase 3 goedgekeurd)

Rapportering - KPI’s
•

Maandelijkse rapportering/opvolging o.b.v. technische, financiële en
operationele KPI’s, m.n.:
•

•

•

technische KPI’s zoals totaal aantal toestellen per type weggehaald, aantal
LED-toestellen per type geplaatst, vermogen weggenomen toestellen,
vermogen geplaatste toestellen, totale verlaging in geïnstalleerd vermogen
gerealiseerd,...
financiële KPI’s zoals gevorderd bedrag, betaald bedrag,....
operationele KPI’s zoals % totale ombouw gerealiseerd (+grafische
visualisering), % ombouw per vervoersregio gerealiseerd, terugkoppeling
over de beschikbaarheid van de software voor het digitale volgsysteem,
aantal falingen ihkv onderhoud tijdens waarborg, aantal herstelde en
vervangen toestellen ihkv onderhoud tijdens waarborg, uitvalspercentage
(aantal herstelde en vervangen toestellen op het totaal aantal geplaatste),
....

3. Technische voorschriften

Verlichtingstoestellen
• Toestellen voldoen aan SB270 H49 versie 4.0 + Synergrid C4/11.3 (versie
01/09/2019)
• Zijn allen voorzien van Nema-twistlock-receptable (7pin)
• Levensduur van de toestellen bedraagt ten minste L80B10 @60.000u en
L80C10 @60.000u
• Alle toestellen hebben een efficiëntie van ten minste 130 lm/W doch let op,
efficiëntie is onderdeel van de gunning!
• Leverancier van verlichtingstoestellen moet ten laatste 9 maand na gunning
over Qualicoat-cerfiticaat (of gelijkwaardig) beschikken voor wat betreft
coating van de toestellen
• Aanleveren van Environmental Product Decleration-documenten is
inbegrepen voor alle toestellen

Environmental Product Declaration - EPD
• LCA (Life Cycle Analysis)-document conform ISO14025:2006
• Volgens gestandaardiseerd format
• Registratie milieu-impact en materiaalgebruik product op complete,
objectieve, vergelijkbare wijze
• Over de volledige keten van product-productie tot recyclage
• Ondersteund de doelstelling van de VO: 100% circulaire & duurzame
economie in 2050

Lokale afstandsbewaking- en bediening
• Toestellen voldoen aan SB270 H48 versie 4.0
• het koppelvlak tussen aangeboden OLN en Edison (het CMS van de
opdrachtgever) gebeurd via TALQ2.0 (of recenter)
• Bij opstart van het project wordt ten hoogste 6 maanden voorzien voor
integratie van koppelvlak met Edison

Edison - Integratie
Bestaand TALQ 2.1 koppelvlak
Ja
≥ 0,2 VTE TALQ Ontwikkelaar
● Wekelijkse statusmeetings
● Inclusie agile werkwijze
● ad-hoc bereikbaarheid

Nee

6 maanden

SAT Testen

≥ 0,5VTE TALQ Ontwikkelaar
● Wekelijkse statusmeetings
● Inclusie agile werkwijze
● ad-hoc bereikbaarheid

Aandachtspunten bij integratie in Edison
•

Ontwikkelingen via Agile methodiek

•

Nauw overleg en samenwerking nodig tussen beide ontwikkelteams
(opdrachtnemer/opdrachtgever)
→ Wekelijkse statusmeetings

•

Intensief traject tot integratie waarbij goede werking dient aangetoond te
worden door beide partijen inclusief het uitvoeren van de nodige
testen/testcases

Verlichtingsmasten
• Masten voldoen aan SB270 H49 versie 4.0
• Masten worden thermisch verzinkt geleverd (continu dompelverzinking met
Zn-Mg-bekleding is toegestaan mits voorleggen van proefresultaten)
• Materiaalcertificaten moeten voor iedere batch ter beschikking zijn
• Lichtmasten voor passieve veiligheid voldoen aan NBN EN 12767-2019
• Aanleveren van Environmental Product Decleration-documenten is
inbegrepen voor alle masten

Applicaties te gebruiken in het kader van de
opdracht
• bezoekfiches ihkv actualiseren inventaris en inspecties via WOPPA (tijdens
studie- en uitvoeringsfase). Voor grote hoeveelheden data kan LA toestaan om
via Export/import (excel-bestand) te werken. Export van de beschikbare
gegevens wordt door opdrachtgever bezorgd.
• opvolging of testen van afstandsbewaking via EDISON (tijdens uitvoeringsfase)
• aanpassen/aanvullen as-built plannen via AKELA (tijdens uitvoeringsfase
(voorwaardelijk gedeelte)
• hinder door inname van de weg in te voeren via WERF (voor aanvatten
uitvoeringsfase)
→ Alle applicaties worden door opdrachtgever gratis ter beschikking gesteld + voor
elk van de applicaties kan, op vraag, gratis opleiding voorzien worden door de
opdrachtgever

4. Selectie en gunning

Selectiecriteria
•

financiële en economische draagkracht:
•
•
•

•

organisatie met productiviteit >1
organisatie met liquiditeit in ruime zin ≥1
organisatie met solvabiliteitsratio voor het laatste jaar, of gemiddelde over laatste 3
jaar ≥0,15

technische en beroepsbekwaamheid:
•
•
•

organisatie met min. 3 referenties rond OV uit laatste 5 jaar voor bedrag van 500.000
euro
organisatie met min. 40 werknemers, waarvan min. 2 projectleiders, 2 werfleiders, 10
elektriciens en 10 arbeiders (om ziekte/afwezigheden op te vangen)
organisatie met min. 3 hoogtewerkers waarvan 2 met min. werkingshoogte 12,5m en 1
met min. werkingshoogte 20m en 3 botswagens

Deze moeten niet per se in dienst zijn/eigendom zijn van inschrijver, maar indien dit niet het geval
is, denk aan aanleveren van intentieverklaring + UEA van verhuurder!

Gunningscriteria
•

prijs (50 punten)

•

energie-efficiëntie verlichtingstoestellen (50 punten)

Gunningscriteria
•

voor gunningscriterium 2 wordt de zogenaamde globale vermogensfactor
over de verschillende inschrijvingen heen t.o.v. elkaar vergelijken.

•

globale vermogensfactor = gewogen gemiddelde dat berekend wordt door
opdrachtgever:
• toestelvermogen en lumenoutput worden uit ldt-file gehaald
• profielvermogen wordt bepaald door de lumenoutput naar beneden te
schalen zodat ze overeenkomt met een waarde uit de lumentabel (cfr.
samenvattende opmeting) en vervolgens toestelvermogen
gelijkwaardig te schalen
• berekende profielvermogen wordt vermenigvuldigd met percentage uit
de tabel beschreven in het artikel over gunningscriteria
• de gewogen profielvermogens voor de 8 profielen wordt gesommeerd
en vervolgens gequoteerd volgens de eerder beschreven formule

Gunningscriteria
→ aan te leveren documenten hiervoor: fotometrische file (*.ldt-file) =
bijlage 9 aan de inschrijving (zie verder)
•

let op: elk toestel, ook diegene die niet meegenomen worden in de weging
van het gunningscriterium, moet sowieso een efficiëntie van ten minste 130
lm/W hebben

5. Documenten aan te
leveren bij inschrijving

Aan te leveren documenten bij inschrijving
• Inschrijvingsformulier
• Ingevulde samenvattende opmeting
• Bijlagen

Let op: per perceel waarvoor men wenst in te schrijven dient een volledig
dossier ingediend te worden, er kan niet verwezen worden naar andere
inschrijvingen (naar andere opdrachten, maar ook niet naar ander perceel
binnen dezelfde opdracht)

Aan te leveren documenten bij inschrijving
1. Lijst van de te verwerken materialen met oorsprong buiten de EU
2. Bewijs van bevoegdheid
3. Gegevens inzake toegangsrecht (geen uitsluitingen conform Wet OO 2016
art. 68-69 = fiscale of sociale schulden, niet in staat van faillissement staan,
… concreet: UEA inschrijver (van elke partij afzonderlijk indien TM)
4. Gegevens inzake financiële en economische draagkracht (KB Plaatsing art.
67) → extracten uit jaarrekening(en)
5. Gegevens inzake technische en beroepsbekwaamheid (KB Plaatsing art. 68
+ 49 (indien inschrijven voor meerdere percelen) → referenties, personeel
en voertuigen

Aan te leveren documenten bij inschrijving
6.

Documenten ihkv V&G → invullen van volledige bijlage 4 aan het bestek

7.

Eerste versie van kwaliteitshandboek

8.

Technische fiches van ten minste toestellen, masten en AB+ lijst met per
post welk product

9.

Informatie nodig voor het bepalen van de gunningscriteria:
verlichtingsstudie (incl. fotometrische (ldt)files) voor de 8
verlichtingsprofielen

10. Intentieverklaring eventuele onderaannemer(s) + indien beroep op hun
draagkracht ihkv selectie tevens ingevuld UEA van deze onderaannemer
aanleveren (anders niet)

Publicatie van de opdracht
•
•

zie eNotification: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/
BDA-nummer: 2021-502183 (voorpublicatie)

Vragen?

contractenenbegroting.vwt@mow.vlaanderen.be

Gestelde vragen tijdens de infosessie
●

●

●

Kan er een voorbeeldberekening voor de gunningscriteria (vooral voor criteria van vermogen) worden toevoegen
aan het bestek.
Dat zal inderdaad gebeuren.
Vraag ivm LDT-files: voorschakelapparatuur is niet ingesteld op lumenlevensduurcorrectie. Je hebt dan een
initieel vermogen, eindvermogen en gemiddeld vermogen. Welk vermogen dient er te worden ingevuld in de
fotometrie?
Het verbruik zonder lumenlevensduurcorrectie dient ingevuld te worden. Het licht en verbruik dient in één zaak
in overeenstemming te zijn.
Bij uw lichtberekening maak je daar ook geen gebruik van uw levenlumensduurcorrectie.
Dan verschilt het toestel op jullie gunnen op jullie toestel dat worden aangeleverd. Daar zit dan toch een verschil
op?
Neen, ook voor de lumenpakketten is dat mee in rekening gebracht. Ook bij uw lichtberekening neemt je
lumenlevensduurcorrectie niet mee in rekening.
In kader van energiebesparing wordt er op gegund ondanks dat we een ander vermogen gaan hebben in de
realiteit?
Ja , omdat dat vermogen niet constant is, kan je daar niet op gunnen. Daarom nemen we het initieel vermogen.
Dat is ook het vermogen dat je in uw lichtberekening meeneemt. In jouw lichtberekening neem je ook geen
lumenlevensduurcorrectie mee.
Wanneer verschijnt de publicatie?
Er is nog geen exacte datum. Het dossier is 26/02/2021 op de Vlaamse Regering besproken geweest, én
goedgekeurd. We verwachten dus in de loop van deze week, ten laatste volgende week, de officiële publicatie te
kunnen doen.

