Lijst van standaardprestaties (per 30.11.2009)
Afvalcontainers in kunststof
0.0 Voorwoord
Deze lijst van standaardprestaties is als volgt onderverdeeld:
1. RAL-kwaliteitsverzekering
2. Technische basisvereisten conform DIN EN 840
3. Technische bijkomende vereisten
4. Niet-technische vereisten
5. Gegevens m.b.t. de opdracht
6. Garantie
7. Indexeringsclausule
8. Selectiecriteria
1.0 RAL-kwaliteitsverzekering
De vereisten van de RAL-kwaliteitsverzekering zijn vastgelegd in de kwaliteits- en testrichtlijnen van het RALkwaliteitslabel RAL-GZ 951/1 voor afvalcontainers uit kunststof (zie ook www.ggawb.de).
Er worden ook gelijkwaardige kwaliteitsverzekeringen erkend.
In dat geval wordt de gelijkwaardigheid gegeven als
• de test- en controlevereisten alsook de neutrale controle van de RAL-kwaliteitsverzekering in overeenstemming
met het actuele RAL-kwaliteitslabel RAL-GZ 951/1 bewezen worden;
• de neutrale, externe controle door een geaccrediteerd keuringsinstituut uitgevoerd wordt;
• gebrekkige resultaten van de neutrale, externe controletests leiden tot de weigering van de met de RAL
gelijkwaardige certificering en door het certificerende keuringsinstituut in een aangepaste vorm (bv. via de website)
te allen tijde officieel beschikbaar worden gesteld.
De naleving van de technische vereisten en de neutrale productiecontrole moet worden bewezen aan de hand van het
respectieve toekenningscertificaat van de GGAWB of een gelijkwaardig certificaat.
De navolgende vereisten zijn uittreksels uit de eerder genoemde RAL-kwaliteitsverzekeringen waarop hierna
nogmaals in het bijzonder wordt gewezen:
1.1 Kwaliteitslabel
Het RAL-kwaliteitslabel is afgedrukt op de onderbak en het deksel van de te leveren afvalcontainers.

1.2 De afvalcontainers moeten onder de rand vooraan beschikken over een chipnest voor de
gegevensdrager/transponder die in overeenstemming met de vereisten van het RAL-kwaliteitslabel RAL-GZ 951/1
(incl. actuele procedurevoorschriften) getest is op uitvallen.
1.3 Naast de vereisten van de DIN-norm EN 840 moeten de afvalcontainers ook aan de volgende criteria voldoen:
• dekseltest
• container – valtest
• warmteopslag (verouderingstest voor kunststoffen)
• uitzethoektest van de stortgreep
• vastheid van de transponderadapter in het chipgedeelte
• positie van het chipnest
• alsook de in het RAL-kwaliteitslabel RAL-GZ 951/1 beschreven naleving van de testvereisten volgens EN 840
• ook aan de volgende normen moet worden voldaan:
- DIN EN 15132 Afvalcontainerbehuizingen
- DIN EN 14803 Elektronische identificatie van afvalverzamelcontainers via transpondertechnologie

2.0 Technische basisvereisten conform DIN EN 840
De naleving van de maat- en testvereisten conform de DIN-norm EN 840 wordt automatisch gegarandeerd via het
toekenningscertificaat van de GGAWB. Gelijkwaardige certificaten moeten afzonderlijk worden voorgelegd.
De navolgende vereisten komen uit de eerder vermelde DIN-norm EN 840 waarop hierna nogmaals in het bijzonder
wordt gewezen:
2.1 Handgrepen
De grepen aan de container moeten ervoor zorgen dat deze op een veilige manier kan worden vastgenomen, zonder
enig risico van letsel (conform punt 4 van de DIN-norm EN840-6, punt 5.4 van de DIN-normen EN 840-2 en EN 8403).
2.2 De containers moeten op een duidelijk zichtbare plaats op de romp en op een goed leesbare manier
geïdentificeerd zijn conform EN 840.
Fabrikant:
Norm afvalcontainer met 2 wielen: EN 840-1
afvalcontainer met 4 wielen en vlak deksel conform EN 840-2: EN 840-2
afvalcontainer met 4 wielen en schuifdeksel conform EN 840-3: EN 840-3
afvalcontainer met 4 wielen en vlak deksel conform EN 840-4: EN 840-4
Nominaal volume
Max. toegelaten totaalgewicht (som van max. nuttige last en containergewicht)
Jaar en maand van fabricage
2.3 Deksel – vlak deksel
Het deksel moet met minstens twee scharnierpunten verbonden zijn met de romp.
2.4 Deksel – rond/schuifdeksel
De container met rond/schuifdeksel moet voorzien zijn van een veiligheidsdeksel overeenkomstig DIN EN 840.
Het veiligheidsdeksel moet zodanig gevormd zijn dat de voorgeschreven lediging van de afvalcontainer niet
verhinderd wordt.
Om de veiligheid van de gebruiker te garanderen, zijn enkel offertes toegelaten die een gecertificeerde oplossing
kunnen voorleggen voor het veiligheidsdeksel.
Dit certificaat moet worden voorgelegd.
Indien de fabrikant een RAL-kwaliteitslabel kan voorleggen, is dit certificaat niet meer nodig, want in dat geval wordt
het product gegarandeerd door het RAL-kwaliteitslabel.
2.5 Materiaal
Het gekleurde kunststofgedeelte moet weer-en UV bestendig zijn.
3.0 Technische bijkomende vereisten
3.1 Greep vooraan
De greep vooraan moet compatibel zijn met de ophaalwagen met kamopname conform DIN 30731 en de
normenreeks DIN EN 1501.
De U-vormige rand die helemaal rondom de afvalcontainer loopt, moet aan de voorkant (frontopname) bestaan uit een
doorlopende trapsgewijze rand. De kam vooraan moet aan de onderkant versterkt zijn met een gerasterde ribben.
Gelijkwaardige constructies worden ook aanvaard.
3.2 Fabricage en materiaal
Omwille van de vormvastheid moet de afvalcontainer naadloos vervaardigd worden, bij voorkeur volgens een compact
spuitgietprocedé.

3.3 Bedrijfsveiligheid
3.3.1 Wielen en rollen
De verrijdbare 2-wiel containers moeten worden voorzien van onderhoudsvrije wielen met vol-rubberen banden, de
assen moeten recycleerbaar en roestwerend behandeld zijn (test van de stabiliteit bij stilstand conform DIN EN 840-5
punt 4.8).
De looprollen beschikken over onderhoudsvrije kunststofnaven en -velgen en moeten makkelijk te monteren zijn
(opschuiven en vergrendelen).
De afvalcontainers met 4 wielen moeten over een aangepast remsysteem beschikken: dubbele wielstop (incl.
richtingsstop) of centrale vergrendeling (uitvoering vermelden).
Het RAL-kwaliteitslabel omvat geteste en gecertificeerde wielen, assen en rollen.
3.3.2 Passend voor kamopname
De frontopname vooraan moet voldoen aan de vorm A conform EN 840-1, -2, -3, -4 en conform het RALkwaliteitslabel RAL-GZ 951/1.
De afvalcontainers moeten geschikt zijn voor opname via de gebruikelijke DIN-grijpsystemen conform DIN 30731 of
de normenreeks DIN EN 1501.
3.3.3 Grepen
Met het oog op de veiligheid moeten de grepen op de afvalcontainers voorzien zijn van doorsteekgrepen.
3.3.4 Afvalcontainers met 4 wielen en een schuifdeksel
De schuifdeksels moeten beschikken over een drievoudige dekselstop beschikken in gesloten, halfopen en open
stand.
3.3.5 Veiligheidssignalisatie
De tekst op het deksel van de afvalcontainer (“Geen hete as ingooien”) kan vervangen worden door of aangevuld met
het onderstaande pictogram.

3.4 Europese Richtlijn 2000/14/EG – Geluidsemissie –
De afvalcontainers moeten voorzien worden van de nodige identificatie conform de geluidsniveaubepalingen voor
verrijdbare afvalcontainers.
De testprocedure omvat de meting van het geluidsniveau, waarbij men als volgt tewerk gaat: deksel toeslaan, deksel
openslaan, de container verrijden.
De afvalcontainers zonder geluidsisolatie hebben een geluidsniveau van
LWA 99 dB en CE
De afvalcontainers met geluidsisolatie hebben een geluidsniveau van
≤ LWA 92 dB en CE
De respectieve aanduiding moet in principe op het deksel van de afvalcontainer komen.
Voorbeeld van een aanduiding voor een afvalcontainer zonder geluidsisolatie:

De vereiste geluidsmeting voor de EG-conformiteitsverklaring moet worden bewezen door een geaccrediteerd
keuringsinstituut.
4.0 Niet-technische vereisten
4.1 De bieders worden zowel op vlak van personeel als op technisch vlak getest qua geschiktheid, in het
bijzonder om na te gaan of ze beschikken over de noodzakelijke vakkundigheid, alsook de economische en
technische capaciteit om de opdracht uit te voeren. In dit geval gaat het vooral om de professionele inrichting op het
vlak van personeel en techniek. De offertes van bieders die niet geschikt bevonden zijn, worden uitgesloten.

4.2 De bieder moet de volgende documenten bij de offerte voegen:
• certificaat conform ISO 9001 e.v.;
• attest van de bevoegde instantie van de lidstaat van de opdrachtnemer, waaruit blijkt dat de ondernemer voldaan
heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de sociale bijdragen, belastingen en heffingen in
overeenstemming met de wettelijke voorschriften van het land waar de ondernemer is gevestigd;
• bewijs dat hij een ongevallenverzekering heeft onderschreven;
• verklaring van geen bezwaar van het ziekenfonds;
• ontwerp van het toekenningscertificaat van de GGAWB of gelijkwaardig.
Deze verplichting vervalt als deze bewijsstukken het voorwerp uitmaken van een voorafgaande kwalificatie conform §
97 lid 4 a) van de Wet Economische Mededinging en er een dienovereenkomstig certificaat met certificaatcode
ingediend wordt.
4.3 Productie
Aan de opdrachtgever moet de kans worden geboden om de productievestigingen van de bieder te allen tijde te gaan
bekijken, vooral om de productiestandaard en het productieverloop te kunnen controleren. Met het oog daarop moet
de bieder de productielocatie vermelden.
De bieder moet het bewijs leveren dat hij de afvalcontainers die het voorwerp uitmaken van de aanbesteding, zelf kan
produceren of ze deels laat produceren door een derde die voldoet aan de vereisten voor de aanbestede
afvalcontainers.
4.4 Opgave van referenties via een referentielijst
De bieder moet referenties voorleggen die niet ouder zijn dan max. drie jaar voorafgaand aan de indientermijn voor de
actuele aanbesteding. Uit deze referenties moet blijken dat hij minstens drie opdrachten heeft uitgevoerd die
overeenkomen met de aanbesteding (bij toewijzing volgens lot: met betrekking tot de respectieve loten).
5.0 Gegevens met betrekking tot de opdracht
5.1 Voorstelling aanbesteding voor 1 jaar / reservevraag beschrijven
5.1.1 Afvalcontainer met 2 wielen met capaciteit van ___ liter
Te leveren hoeveelheid:
Kleur / uitvoering:
5.1.2 Afvalcontainer met 4 wielen met capaciteit van ___ liter
Te leveren hoeveelheid:
Kleur / uitvoering:
De kleuropgave moet gebeuren in overeenstemming met het RAL-kwaliteitslabel RAL-GZ 951/1.
5.2 Kenmerking
Kenmerking : bv. door stempel of warmtemarkering
Kalenderjaar van de productie
De eigendomsaanduiding op het deksel luidt als volgt: ____________________________
5.3 Termijnen
__. __.201
__. __.201
__. __.201
__. __.201

termijn voor opvragen van de aanbestedingsdocumenten
einde van de offertetermijn
einde van de gunningsperiode
levering van de afvalcontainers

De precieze bepaling van de planning gebeurt nadat na overleg tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer de
opdracht is toegekend.
Levering
De vrachtwagens moeten worden gelost door de opdrachtgever.

Plaats van levering
De levering moet binnen (.....) kalenderweken gebeuren na ontvangst van de schriftelijke opdracht op het volgende
adres: (gelieve adres in te vullen)
5.5 Andere

6.0 Garantie
De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.
7.0 Indexeringsclausule
De opgegeven prijzen zijn geldig gedurende een periode van drie maanden na opgave van de offerte, of toch
minstens tot na de wettelijk vastgelegde bindende periode. Daarna kan elke partij geldige aanpassingen doen aan de
opgegeven prijzen in overeenstemming met de navolgende bepalingen:
7.1 Wanneer de grondstofprijzen voor HDPE in spuitgietkwaliteit conform de index in KI-Kunststoff-Information met
meer dan 15% wijzigen tegenover het ogenblik waarop de offerte is ingediend of tegenover de laatste aanpassing op
basis van deze clausule, dan kan elke partij een aanpassing vragen van de contractueel opgegeven prijzen. Deze
intentie moet uiterlijk de 15de van de maand schriftelijk worden overgemaakt en geldt in dat geval voor alle
bestellingen vanaf de 1e van de daaropvolgende maand. Voor zover de partijen geen afwijkende afspraken hebben
gemaakt in afzonderlijke overeenkomsten, bedraagt het kostengedeelte van HDPE:
50% van de opgegeven prijs voor afvalcontainers met 2 wielen
45% van de opgegeven prijs voor afvalcontainers met 4 wielen.
7.2 Voor een verdere 20% van de kosten geldt de index van de fabrieksprijzen voor industriële producten (verkoop
in het binnenland), olieproducten, brand- en lichtgevende stoffen, dieselbrandstoffen, verkoop aan industriële
verbruikers.
Indien deze index meer dan 15% wijzigt tegenover het ogenblik waarop de offerte is ingediend of tegenover de laatste
aanpassing op basis van deze clausule, dan kan elke partij een aanpassing vragen van de contractueel opgegeven
prijzen. Deze intentie moet uiterlijk de 15e van de maand schriftelijk worden overgemaakt en geldt in dat geval voor
alle bestellingen vanaf de 1e van de daaropvolgende maand.
7.3 Indien de kosten van de bieder stijgen tegenover het ogenblik waarop de offerte is ingediend of tegenover de
laatste aanpassing van dit bedrag door bepaalde omstandigheden waarop de bieder geen invloed heeft en die hij niet
in zijn berekening had kunnen opnemen, in het bijzonder door de invoering van nieuwe of de aanpassing van
bestaande wettelijke/ambtelijke heffingen/bijdragen/belastingen, dan heeft de bieder het recht om aan de
opdrachtgever te vragen om nieuwe contractvoorwaarden te bedingen met het oog op de aanpassing van de
opgegeven prijzen in functie van de gewijzigde kostensituatie.
8.0 Selectiecriteria
8.1 Redenen tot uitsluiting
Offertes die niet alle vereiste bewijsstukken en toelichtingen omvatten, kunnen uitgesloten worden van beoordeling.
Een dergelijke uitsluiting volgt automatisch wanneer de bieder de vereiste documenten niet tijdig heeft ingediend.
8.2 Gunningscriteria
De economisch gezien interessantste offerte krijgt de opdracht toebedeeld. Daarbij wordt er uitdrukkelijk op gewezen
dat daartoe niet alleen de gunstigste prijs in aanmerking komt.
Om te komen tot de economisch gezien interessantste offerte worden de onderstaande gunningscriteria in de
opgegeven volgorde onderzocht:
• prijs van de prestatie
• klantendienst
• hotline
• kosten voor de levering van vervangstukken
• levertermijnen
• bereikbaarheid en beschikbaarheid

•

•

impact van de containeruitvoering (type, veiligheidsnorm, bijbehorende prestaties, enz.) op de rendabiliteit
(interessante prijs) van de totale afvalophaaldienst (kosten voor registratie en lediging in de totale beoordeling
tijdens de duur van de dienstverleningsopdracht)
inachtneming van sociale elementen door de bieder zoals het inzetten van gehandicapten en leerjongens/-meisjes
in de productie en/of de klantendienst.

De waardering van de afzonderlijke gunningscriteria staat in verhouding tot de beoordeling van de gunningsplaats.

