
Technische bepalingen 
 

Genk is een jonge en dynamische stad. Maar Genk is tegelijkertijd vooruitstrevend en profileert zich op een 

unieke manier. 

Dat uit zich op vele manieren, waaronder ook een reeks wervende en volkse evenementen. Ook tijdens de 

eindejaarsperiode is er steeds heel wat te beleven. 

 

In 2017 kocht Genk heel wat nieuwe sfeerverlichting aan, zowel permanente als specifieke verlichting voor 

het eindejaar. De focus in deze periode ligt op warmwitte led met hier en daar kleine accentjes door middel 

van fonkelende koudwitte ledjes. 

 

 

Perceel 1 “Huur sfeerverlichting voorgevel stadhuis” 
 

Realisatiebudget: voor de realisatie van deze opdracht wordt een maximaal budget van € 12.000,00 incl. 

btw per jaar uitgetrokken.  Dit bedrag is een all-in bedrag voor de volledige realisatie, inclusief op- en 

afbouw, een 24h service level en andere organisatiekosten. Zie ook rubriek bemerkingen. 

 

Opzet 

Bedenken en realiseren van een creatief concept voor bijkomende sfeerverlichting in huurformule, 

uitgaande van de reeds bestaande elementen om te komen tot een verdere uniformisering en 

harmonisering van de eindejaarsverlichting, en vernieuwend ten opzichte van voorgaande jaren. Het is 

toegestaan om een voorstel in te dienen waarbij bv. jaarlijks bepaalde elementen wijzigen om telkens met 

net iets anders te komen. 

 

De volgende locatie dient verwerkt te worden in het voorstel:  

 voorgevel stadhuis 

 

Timing (periode waarin de eindejaarsverlichting operationeel dient te zijn): van 15 november jaar x tot en 

met de kerstvakantie (januari jaar x+1) 

 

 

Perceel 2 “Huur sfeerverlichting C-Mine” 
 

Realisatiebudget: voor de realisatie van deze opdracht wordt een maximaal budget van € 7.500,00 incl. btw 

per jaar uitgetrokken.  Dit bedrag is een all-in bedrag voor de volledige realisatie, inclusief op- en afbouw, 

een 24h service level en andere organisatiekosten. Zie ook rubriek bemerkingen. 

 

 

Opzet 

Bedenken en realiseren van een sober en creatief-innovatief concept in C-mine stijl voor bijkomende 

sfeerverlichting, aansluitend bij de witte lichttonen van C-mine. 

 

De volgende locatie dient verwerkt te worden in het voorstel:  

 bomen op en rond C-mine. 

Als bijlage het plan van C-mine, waarbij X staat voor plaatsen met een paaltje met spanning. Bomen zijn 

daarnaast nog eens extra aangeduid met een cirkel.  

 



Het is toegestaan om een voorstel in te dienen waarbij bv. jaarlijks bepaalde elementen wijzigen om telkens 

met net iets anders te komen. 

 

Timing (periode waarin de eindejaarsverlichting operationeel dient te zijn): van 15 november jaar x tot en 

met de kerstvakantie (januari jaar x+1) 

 

Bijlage: 

- PWL09007-INFRAX CMINE-Overzichtsplan kerst A3-L Kerstverlichting (1) 

 

Perceel 3 “Huur sfeerverlichting THOR-park” 
 

Realisatiebudget: voor de realisatie van deze opdracht wordt een maximaal budget van € 10.000,00 incl. 

btw per jaar uitgetrokken.  Dit bedrag is een all-in bedrag voor de volledige realisatie, inclusief op- en 

afbouw, een 24h service level en andere organisatiekosten. Zie ook rubriek bemerkingen. 

 

 

Opzet 

Bedenken en realiseren van een sober en creatief-innovatief concept in THOR-park stijl voor bijkomende 

sfeerverlichting. 

 

De volgende locatie dient verwerkt te worden in het voorstel:  

 bomen aan toegang THOR-park. 

 

Als bijlage het plan van THOR-park, met daarop de bomen die in aanmerking komen voor het concept. De 

‘X’ staat voor de elektriciteitskast waar stroom kan genomen worden.  

 

Het is toegestaan om een voorstel in te dienen waarbij bv. jaarlijks bepaalde elementen wijzigen om telkens 

met net iets anders te komen. 

 

Timing (periode waarin de eindejaarsverlichting operationeel dient te zijn): van 15 november jaar x tot en 

met de kerstvakantie (januari jaar x+1) 

 

 

Bijlage: 

- Grondplan: SVSG_Plan 003_Thor Park 

 

 

Perceel 4 “Huur sfeerverlichting SportinGenk park” 
 

Realisatiebudget: voor de realisatie van deze opdracht wordt een maximaal budget van € 7.500,00  incl. 

btw per jaar uitgetrokken.  Dit bedrag is een all-in bedrag voor de volledige realisatie, inclusief op- en 

afbouw, een 24h service level en andere organisatiekosten. Zie ook rubriek bemerkingen. 

 

 

Opzet 

Bedenken en realiseren van een sober en creatief-innovatief concept in SportinGenk-park stijl voor 

bijkomende sfeerverlichting. 

 

 

 

De volgende locatie dient verwerkt te worden in het voorstel:  



 Boom in SportinGenk park conform foto’s 

 

Het is toegestaan om een voorstel in te dienen waarbij bv. jaarlijks bepaalde elementen wijzigen om telkens 

met net iets anders te komen. 

 

Timing (periode waarin de eindejaarsverlichting operationeel dient te zijn): van 1 december jaar x tot en 

met de kerstvakantie (januari jaar x+1) 

 

 

Bijlage: 

- Foto’s boom/stroomvoorziening SportinGenk (1 t.e.m. 5) 

 

 

 

 

Voor de vier percelen zal de opdrachtnemer voldoen aan alle wettelijke veiligheidseisen. 

 

Algemene voorwaarden (van toepassing op elk perceel) 

- de opdracht loopt van november* 2020 t.e.m. januari 2024. Het gaat m.a.w. om 4 

eindejaarsperiodes (november* jaar x t.e.m. januari jaar x+1) - *: december voor perceel 4 

- het bestuur kan de overeenkomst bij een negatieve evaluatie opzeggen via een aangetekende 

betekening, minimum 6 maanden voor het verstrijken van iedere jaarlijkse periode. De opzegging 

geeft geen recht op vergoeding. Bij nalatigheid inzake de uitvoering is de vermelde schaderegeling 

wel nog steeds van toepassing. 

- de opdrachthouder factureert eenmaal per jaar, en dit telkens na de desbetreffende 

eindejaarsperiode (januari x+1) 

- slechts na uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring mag na de gunning alternatieve 

sfeerverlichting geïnstalleerd worden. Deze dienst steeds minimaal dezelfde waarde te hebben als 

hetgeen oorspronkelijk wordt aangeboden. 

-  

 

 

BEMERKINGEN 

 

 In de prijsopgave dient inbegrepen te zijn: 

- de huur en levering van de voorgestelde bijkomende elementen; 

- eventuele wettelijk noodzakelijke keuringen; 

- de nodige stroomvoorziening, inclusief alle stroomkabels, conform de wettelijke vereisten en 

uitgevoerd waardoor de kans op stroomverlies/uitval tot een absoluut minimum wordt 

herleid. Er worden geen stroomkabels over de grond gelegd, elementen 

(armaturen/stroomvoorziening) die stuk zijn (gegaan) worden onmiddellijk vervangen; 

- de opbouw en inbedrijfname tegen uiterlijk 15 november* (enkel van de voorgestelde 

bijkomende elementen);  - *: 1 december voor perceel 4 

- de herstelling en/of vervanging van defecte elementen en het oplossen van pannes binnen de 

24 uren na telefonische of schriftelijke melding; 

- het uitzetten van de verlichting onmiddellijk na de kerstvakantie; 

- de afbouw tijdens de tweede helft van januari op het einde van een eindejaarsperiode. 

 

 Het voorstel dient voldoende aan te geven hoe de verankering/bevestiging van de  verschillende 

elementen gebeurt of hoe staande elementen worden gestabiliseerd. Bovendien moet het nodige 

vermogen van de verschillende elementen worden opgegeven. Stad Genk zal zelf instaan voor de nodige 

stroompunten van de verlichting. De opdrachthouder moet van daaruit zelf de nodige bekabeling e.d. 

voorzien. 



 

 Boren in eigendommen van de stad of van derden is uitgesloten. De inschrijver is  aansprakelijk voor 

eventuele toegebrachte schade gedurende de hele periode en dient voldoende verzekerd te zijn. 

 

 

 Deelname: 

 

- Deze oproep richt zich specifiek op de sector van de sfeerverlichting en decoratie van publieke 

ruimten. 

 

- Inzendingen kunnen door één organisatie of door een partnership van meerdere organisaties 

ingediend worden. 

 

- Iedere inschrijver verbindt zich door de inzending automatisch tot realisatie van het voorstel 

binnen de voorziene termijn, zij het door de uitvoering voor eigen rekening te nemen, zij het door 

samen te werken met een uitvoerende partner en dit binnen het maximumbudget van € 12.000,00 

(incl. btw) voor perceel 1, € 7.500,00 (incl. btw) voor perceel 2,  € 10.000,00 (incl. btw) voor perceel 

3, €7.500 (incl. btw) voor perceel 4. 

 

- Elke inzending bestaat uit: 

o voorstelling van de gebruikte elementen; 

o voorstelling van de firma of het samenwerkingsverband en waar nodig de uitvoerder; 

o gedetailleerde opgave van de kosten voor de verschillende elementen afzonderlijk; 

o plan van aanpak mb.t.  de realisatie met bijzondere aandacht voor de stappen die worden 

ondernomen om uitval tot een minimum te herleiden; 

o referenties. 

 

 

 Beoordeling van de ontvangen offertes  

 

De voorstellen worden beoordeeld op de originaliteit en creativiteit alsook op budgettaire en technische 

haalbaarheid. 

 

De beoordelingscriteria worden als volgt berekend: 

- creatief concept: 45 punten 

- Prijs: 40 punten 

- Technische haalbaarheid/plan van aanpak: 15 punten 

 

 

 Algemene opmerkingen 

 

- De winnende organisatie verbindt zich ertoe het conceptvoorstel te kunnen realiseren in eigen beheer of 

in nauwe samenwerking met een uitvoerende partner binnen de vooropgestelde timing.  

 

- De toewijzing van de opdracht gebeurt op basis van de beslissing van het schepencollege. Bij niet of niet 

tijdige uitvoering van delen of het geheel van de opdracht zal een schadeloosstelling worden aangerekend 

ten bedrage van de prijs voor de niet of niet tijdig uitgevoerde delen.  

 

- Bij het ontbreken van goede en/of realiseerbare voorstellen behoudt het stadsbestuur zich het recht voor 

de opdracht deels of geheel niet toe te kennen. 

 

- Door zich in te schrijven gaat de indiener akkoord met de bepalingen van deze opdrachtomschrijving. De 

uitvoering van de opdracht verloopt in nauwe samenwerking met de betrokken stedelijke diensten.  

 



- Voor bijkomende inlichtingen kan er contact worden opgenomen met de heer Pieter-Jan Haesen van de 

Afdeling Economie, Stadsplein 1, 3600 Genk via pieter-jan.haesen@genk.be of op het nummer 089 65 

44 10. 

 

 

VERGOEDING INDIEN SFEERVERLICHTING  NIET OPERATIONEEL IS OP 15 NOVEMBER VAN HET 

DESBETREFFENDE UITVOERINGSJAAR! 

 

Indien er op 15 november (1 december voor perceel 4) van het desbetreffende uitvoeringsjaar geen 

sfeerverlichting hangt en operationeel is,  zal Stad Genk een vergoeding eisen voor de periode zonder 

sfeerverlichting. 

Deze vergoeding wordt vastgesteld op een forfaitair bedrag van € 50,00 per kalenderdag vertraging per 

locatie/perceel. 

 

De opdrachtnemer zal een maand voordat de verlichting dient te branden de nodige testen uitvoeren 

(inclusief de stroompunten van waar de stroom wordt genomen) zodat problemen tijdig kunnen 

verholpen worden. Gebeuren deze testen  niet, zal de opdrachtnemer verantwoordelijk zijn. Indien er 

problemen zijn, indien de stroompunten niet in orde blijken of indien er nog actie ondernomen moet 

geworden op eender welk vlak dient de contactpersoon van de opdrachtgever een maand voordat de 

verlichting dient te branden onmiddellijk op de hoogte gebracht te worden. 

 

BOETECLAUSULE 

 Het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 

overheidsopdrachten, en latere wijzigingen is van toepassing.  

 Voor de berekening van het bedrag van de boete wordt gebruik gemaakt van bovenstaand punt 

“Vergoeding indien sfeerverlichting niet operationeel is op 15 november (1 december voor perceel 

4) van het desbetreffende uitvoeringsjaar”. 

 


