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Voorwaarden aanbestedingsprocedure
Opdracht 1: AV-011 en AV-012
Algemene voorwaarden
De vzw Contractor Safety Management is van plan om een overeenkomst af te sluiten voor de
volgende opdracht:
Opstellen van een specificatieblad risicovolle taken voor:


AV-011 “Brandwacht (inclusief AV-012)”



AV-012 “Blussen met kleine blusmiddelen”

Indien u interesse heeft in deze overeenkomst, dan vragen wij u om uw offerte in het Nederlands
in te dienen via het secretariaat: contact@besacc-vca.be
Elke offerte moet:


Getekend worden door een vertegenwoordiger in rechte;



Duidelijk leesbaar zijn, zodat twijfel over woorden en afbeeldingen/figuren onmogelijk is.

Alle documenten, opgemaakt door de inschrijver, worden eigendom van vzw Contractor Safety
Management en zullen vertrouwelijk worden behandeld.
De geldigheid van de ingediende offerte is drie maanden, te rekenen vanaf de uiterste datum
voor indiening. De inschrijvers verbinden er zich toe de voorwaarden van hun offerte niet aan te
passen gedurende deze periode.
Indiening van een offerte houdt in dat de inschrijver de termijnen en voorwaarden accepteert die
zijn opgesteld voor deze opdracht.
Het indienen van een offerte bindt de inschrijver aan wie het contract wordt toegekend
gedurende de looptijd van de overeenkomst.
Alle kosten opgelopen tijdens de voorbereiding en indiening van offertes worden door de
inschrijvers op zich genomen en zullen niet worden vergoed.
De vzw Contractor Safety Management is niet verplicht om aanvragen tot meer informatie te
beantwoorden indien zij minder dan vijf werkdagen voor de uiterste datum van indiening van de
offerte werden ingediend.
De oproep tot het indienen van offertes met voorstel bindt vzw Contractor Safety Management
op geen enkele manier. De contractuele verplichtingen van de vzw Contractor Safety
Management beginnen pas vanaf het moment van ondertekening van het contract met de
weerhouden inschrijver.
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Tot op het moment van ondertekening kan de aanbesteder ofwel afstand doen van de offerte of
de gunningsprocedure annuleren zonder dat de inschrijvers het recht hebben om enige
compensatie te vorderen. Deze beslissing moet worden onderbouwd en de kandidaten moeten
op de hoogte worden gebracht.
De inschrijvers zullen op de hoogte worden gebracht van het resultaat van deze
aanbestedingsprocedure.
Het verwerken van de offerte brengt met zich mee dat persoonlijke gegevens zullen worden
opgenomen en verwerkt (d.w.z. naam, CV en eventuele contactinformatie en/of financiële
informatie van elke persoon opgenomen in de offerte).
De vzw Contractor Safety Management behoudt zich het recht voor om een nieuwe
onderhandeling op te starten met de voor dit contract weerhouden inschrijver voor een nieuwe
gelijkaardige opdracht gedurende drie jaar volgend op de datum van ondertekening van de
originele overeenkomst.
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Specifieke voorwaarden
1. Stappenplan procedure
Stap

Datum

Lancering oproep

06/12/2013

Deadline voor vraag naar

20/12/2013

Opmerkingen
Publicatie op website

bijkomende info
Deadline voor indienen offerte

06/01/2014

Toekenning van het contract

20/01/2014

Ondertekening contract

Y (zo snel mogelijk na

Zie details in oproep

toekenning)
Oplevering eerste draft

Y + 8 weken

Beoordeling ontvankelijkheid

Y + 9 weken

Complete eerste draft

en volledigheid
Aanvaarding eerste draft

Z (ten laatste 1 week na
“Beoordeling ontvankelijkheid
en volledigheid”)

Commentaren

Z + 3 weken

Opleveren finale versie

Z + 6 weken

Bespreking TC-K en UCvD

2. Doel
Het toewijzen van een opdracht voor het opmaken/reviseren van een specificatieblad “risicovolle
taken” conform de bepalingen van deze oproep.
3. Specifiek doel
Het opstellen van een specificatieblad “risicovolle taken” teneinde de algemene en specifieke
leerdoelen te omschrijven voor de functie/taak AV-011 “Brandwacht (inclusief AV-012)” en
AV-012 “Blussen met kleine blusmiddelen” in overeenstemming met de gangbare goede
praktijken voor het uitoefenen van deze functies/taken in een risicovolle omgeving en/of in
substandaardcondities.
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4. Achtergrond
Vraag 3.4 van de VCA (versie 2008/5.1) eist dat alle medewerkers specifieke kennis en kunde
gerelateerd aan door hen binnen het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken of
werkzaamheden in een risicovolle omgeving hebben.
De doelstelling hierbij is dat alle medewerkers beschikken over die specifieke kennis en kunde, die
zij nodig hebben voor door het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken en/of
werkzaamheden, die uitgevoerd moeten worden in een risicovolle omgeving.
Voor VCA-certificatie moeten bedrijven dit dus aantonen door middel van een overzicht van
specifieke opleidings- en ervaringseisen ingedeeld naar functie/taak, en dit overeenkomstig de
eisen vastgelegd in het “Register van Risicovolle Taken”. Bedrijven moeten vervolgens borgen dat
voldaan wordt aan de gestelde specifieke opleidings- en ervaringseisen. Dit geldt voor alle
ondernemingen en niet enkel voor werken in de petrochemie! Voor werken in de petrochemie is
voor een aantal taken na de opleiding wel een verplichte toetsing in een VCA-erkend
examencentrum verplicht.
Het Register geeft nadere invulling aan de minimumeisen van vraag 3.4 van de VCA. Het Register
wil een leidraad zijn voor het omgaan met risicovolle taken in alle bedrijven. Voor een aantal
risicovolle taken die verricht worden in de (petro)chemische industrie, is het Register meer dan
een leidraad en bevat het eisen waaraan de inhoud (eindtermen) en toetsing van de training dient
te voldoen.
Het doel van het Register is het verstrekken van informatie aan opdrachtgevers, opdrachtnemers
(o.a. aannemers en uitzendbureaus), opleidingscentra, examencentra en Certificatie Instellingen
over risicovolle taken en de eisen waaraan de inhoud en eventuele toetsing van trainingen en
instructies dient te voldoen. Bij een risicovolle taak moet gedacht worden aan werken met
risicovol gereedschap en werktuigen of het werken met risicovolle werkmethoden, of het werk dat
wordt uitgevoerd in omstandigheden die risico's met zich meebrengen.
Meer info: http://www.besacc-vca.be/nl/content/risicovolle-taken
Register van Risicovolle Taken: http://www.besacc-vca.be/nl/downloads - Risicovolle taken Register Risicovolle Taken
5. Taal
Het project zal worden opgeleverd in het Nederlands. De inschrijver aan wie de opdracht wordt
toevertrouwd, zal minimaal twee partijen identificeren die in staat zijn tot een technisch correcte
vertaling in het Frans.
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6. Taken en oplevering
Voorbereiding


Identificatie van de noden van de industrie (opdrachtgevers) met betrekking tot de kennis
en vaardigheden in verband met het onderwerp.



Identificatie van bestaande en relevante goede praktijken met betrekking tot opleidingen
over het genoemde onderwerp in binnen- en buitenland. Vermelding van de referenties.

Technische inhoud


Een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de beoogde doelgroep voor de opleiding.



Een beknopte omschrijving van het doel van de opleiding.



Formuleren van eind- en toetstermen (theorie en praktijk) op het vlak van kennis en
vaardigheden die de deelnemers op het einde van de opleiding zouden moeten
verworven hebben, rekening houdend met de geïdentificeerde noden, goede praktijken
en de stand der techniek. De eindtermen hebben tot doel te definiëren over welke kennis
en vaardigheden medewerkers moeten beschikken op de aangegeven gebieden. De
toetstermen hebben tot doel tot in detail aan te geven welke kennis en/of vaardigheden
elke eindterm omvat. De toetstermen worden verduidelijkt aan de hand van
aandachtspunten. De aandachtspunten geven een nadere aanduiding van de
deelgebieden relevant voor de toetsing. De toetstermen dienen als basis voor het
opstellen van de examenvragen en –oefeningen.



De eind- en toetstermen worden opgesteld volgens de taxonomie van Romiszowski met
een nadruk op feitelijke kennis van procedures (Fp – weten wat men in bepaalde situaties
gaat doen) voor wat betreft het theoriegedeelte, en met een nadruk op psychomotorisch
en interactieve productieve en reproductieve vaardigheden voor wat betreft het
praktijkgedeelte.



Indien relevant, een indicatie van het gewicht dat aan een toetsterm moet worden
toegekend in het licht van de totaliteit van de te verwerven kennis en vaardigheden.



Indicatie van eventuele toelatingsvoorwaarden en/of voorafgaande verworven
kennis/vaardigheden.



Een gemotiveerde aanwijzing over de duurtijd van de opleiding en toetsing.

Materiaal, uitrusting en andere middelen


Een omschrijving en zo nodig de technische details van het materiaal, de uitrusting en de
eventuele andere middelen nodig voor het overbrengen van de voorgestelde
toetstermen.

Model


Voor de opmaak van het specificatieblad wordt gewerkt volgens de vastgelegde template.
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Presentatie


De inschrijver zal een of meerdere personen aanstellen om het uitgewerkt voorstel (eerste
draft) te presenteren tijdens een bijeenkomst van de TC-K.

7. Deskundigheid
De inschrijver bezorgt een gedetailleerd overzicht van de relevante kwalificaties en ervaring van
de deskundigen die zullen ingezet worden voor het realiseren van deze opdracht.
8. Extra informatie
Alle extra informatie, zoals de gebruikte bronnen, wordt ter informatie meegeleverd.
9. Financieel
De inschrijver bezorgt een gedetailleerd overzicht van de kostprijs verbonden aan het realiseren
van de opdracht. Dit overzicht behelst minimaal de tijdsbesteding en uurkost en/of dagdeelkost
voor de verschillende elementen vermeld onder “Taken en oplevering”.
10. (Intellectuele) eigendomsrechten
Als in het voorstel van de inschrijver gebruik wordt gemaakt van materialen waarop andere
partijen rechten kunnen laten gelden, dient dit duidelijk vermeld te worden in de offerte.
Het (intellectueel) eigendomsrecht van al het materiaal dat wordt ontwikkeld en aangeleverd door
de inschrijver, behoort toe aan vzw Contractor Safety Management als financier van het materiaal.
De inschrijver kan geen merk of patent deponeren of een copyright of welk ander
beschermingsrecht dan ook laten gelden over het op basis van deze overeenkomst aangeleverde
materiaal, tenzij voorafgaande en uitdrukkelijke geschreven toestemming.
11. Evaluatie van de voorstellen - Criteria voor toekenning van de opdracht
Elke offerte die voldoet aan de algemene en specifieke voorwaarden, zal geëvalueerd worden op
basis van de onderstaande criteria. De criteria zijn bedoeld om de offerte met de hoogste
kwaliteit tegen een redelijke kost te selecteren. Hierbij zal volgende formule gehanteerd worden:
TOTALE SCORE VAN DE OFFERTE = KWALITEITSSCORE (1+2+3) / PRIJS
De offerte zal duidelijk inzicht geven in alle vermelde criteria om zo hoog mogelijk te scoren. Het
gewoon herhalen van de algemene of specifieke voorwaarden, zonder details te geven of zonder
toegevoegde waarde, zal resulteren in een lage score.
1. Bedrijf (max 30 pt)
Deskundigheid


Heeft het bedrijf ervaring met soortgelijke opdrachten?



Referenties.
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Kwalificaties en ervaring van de deskundigen die ingezet zullen worden.

Continuïteit


Hoe lang bestaat het bedrijf al? Zijn er genoeg gekwalificeerde mensen om de opdracht
te kunnen uitvoeren, zelfs als er iemand ziek wordt?

Samenwerking


Wordt deze offerte uitgebracht door 1 partij of door een
(gelegenheids)samenwerkingsverband? Zijn er in het laatste geval duidelijke afspraken
gemaakt over de samenwerking? Bij wie kunnen we terecht als er problemen ontstaan,
bijvoorbeeld als het resultaat niet voldoet?

2. Oplossing (max 50 pt)
Begrijpen van de opdracht


Algemene presentatie, structuur en consistentie van het voorstel.



Blijkt uit de offerte dat onze wensen, doelstellingen en gevraagde resultaten goed
begrepen zijn?

Methodologie


Voorgestelde methodologie voor de voorbereiding.



Voorgestelde aanpak voor het realiseren van de gevraagde technische inhoud.

Volledigheid van de offerte
3. Aanpak (max 20 pt)
Planning


Is de planning realistisch? Sluit de planning aan op onze wensen?



Is het geschatte aantal uren realistisch?



Staat duidelijk omschreven wat er wanneer wordt opgeleverd?



Project management.



Hoe wordt omgegaan met meerwerk?

Inzet van onze organisatie


Staat beschreven welke inzet van Contractor Safety Management zelf verwacht wordt?

Communicatie


Staat beschreven wie onze contactpersoon is en op welke wijze contact mogelijk is?

De vzw Contractor Safety Management behoudt zich het recht voor om bijkomend
ondersteunend bewijsmateriaal op te vragen, in aanvulling op de hoger gevraagde stukken,
voorafgaand aan de ondertekening van het contract.
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