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I. Technische bepalingen
ALGEMEEN
• Stad Genk wil tijdens de eindejaarsperiode een winterevenement organiseren op de Grote Markt
in het centrum van Genk. Het evenement start op vrijdag 8/12/2017 en eindigt op zondagavond
07/01/2018.
• Het winterevenement omvat:
- een overdekte ijspiste als afmetingen 15m x 40m;
- een schaatsverhuurtent van ongeveer 100m²;
- een winterdorp bestaande uit 10 tot 15 chalets en een après-ski-ruimte;
- een grote kerstboom;
- diverse sfeervolle winterse decorelementen;
- New Year’s Bang op 31/12.
• Stad Genk heeft een voorstel van inplantingsplan opgemaakt.
Het staat de inschrijver vrij om een offerte in te dienen met vrije varianten voor zover deze
realistisch en voldoende kwalitatief zijn.
• Stad Genk voorziet nutsvoorzieningen (elektriciteit vanaf de stroomgroep en/of zekeringskast
alsook de toevoer van water). De inschrijver dient in de aanbesteding te vermelden welke
waarden hiervoor nodig zijn.
SPECIFIEKE OPDRACHT
• Tent 1 – ijspiste
Plaatsen van een tentconstructie van 43m x 20m met overdekking waarbij 1 lange zijde gesloten
is met glaspanelen.
De inschrijver voorziet uitsparingen in het dakzeil voor hinderlijke elementen (bomen, …).
Op de ondervloer wordt een ijspiste van ongeveer 15m breedte op 40m lengte geplaatst.
Aan de ingangen wordt een brede trap (van podiumelementen) gemaakt. Beide ingangen moet
eveneens geschikt zijn voor toegang met rolstoelen.
De draagkracht van de ondervloer moet minimaal geschikt zijn voor het totale gewicht van de
ijspiste (600m² ijs met een dikte van 12cm) met 2 personen per m² op de ijspiste en 3 personen
per m² naast de ijspiste.
Aan de tentconstructie wordt mogelijk een truss voorzien voor licht en geluid. De inschrijver
dient de max. draagkracht van de tent op te geven..
• Tent 2 - schaatsverhuurtent
Deze tent is ongeveer 100m² groot en wordt naast én op hetzelfde niveau als tent 1 geplaatst. De
zijwanden bestaan uit harde wanden met 4 dubbele toegangsdeuren Minimaal 1 lange zijde (met
uitkijk op de ijspiste) is voorzien van glaspanelen.
• Optioneel: tent 3 – après-ski
Deze tent is ongeveer 100m² groot. Deze tent staat los van tent 1 en/of 2 en kan daarom op een
ander niveau worden gebouwd. Eén zijwand bestaat uit harde wanden. De andere 3 wanden
bestaan uit glaspanelen. De tent heeft 2 dubbele toegangsdeuren.
• Bijkomende opgave
De inschrijver doet ook een opgave van:
- de kostprijs per m² indien geopteerd wordt voor extra nivellering aan de ijspsite;
- de kostprijs per lopende meter indien geopteerd wordt voor leuning met een hoogte van
1,10m.;
- de meerprijs indien geopteerd wordt voor glaspanelen in plaats van ‘kunststof’ panelen;
- de meerprijs voor extra glaspanelen.
• Alle constructies moeten waterpas worden geplaatst.
• De inschrijver voorziet een 24/24h dienstverzekering in geval van problemen.
• De inschrijver voorziet een opsomming van de elementen met betrekking tot duurzaamheid in
het kader van deze opdracht
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De opgegeven maten zijn indicatief en mogen aangepast naargelang de eigen fabricatie. Er dient
uiteraard steeds rekening te worden gehouden met de bestaande infrastructuur en afmetingen
van het plein.
Teneinde een representatieve offerte in te dienen en misverstanden te vermijden zal de
inschrijver zich vergewissen van de bestaande situatie.
De inschrijver houdt rekening met het feit dat:
- de Grote Markt voor zwaar vervoer alleen bereikbaar is via de stationssteeg (straatje tussen
hotel Carbon en Bibliotheek);
- de Grote Markt een bepaalde helling heeft;
- aan de betonnen vloer, het straatmeubilair en/of de bomen niets mag worden bevestigd
en/of verankerd in/op welke wijze of aard dan ook. Er mag geen constructie op worden
afgesteund. De fontein en in het bijzonder de spuitkoppen en de verlichtingsarmaturen
dienen voldoende afgeschermd te worden door het plaatsen van watervaste platen;
- er op geen enkele wijze aan de bomen mag worden geraakt;
- stad Genk geen heftruck of andere machines ter beschikking stelt.
De inschrijver voorziet bij zijn offerte een technische beschrijving van de materialen.
De inschrijver voorziet de vereiste nooduitgangen, noodverlichting en aangepaste trappen.
De inschrijver maakt per tent een bouwboek op en bezorgt de stad een gedateerd en
ondertekend attest dat de tent gebouwd werd conform het bouwboek.
Om de overlast voor de omliggende panden en/of bewoners tot een minimum te beperken,
kunnen de leveringen en de uitvoering van de werken niet voor 07u00 ’s morgens en na 22u00 ’s
avonds worden verricht tenzij voorafgaandelijk een goedkeuring werd verleend door de
opdrachtgever.

INHOUDELIJKE UITGANGSPUNTEN M.B.T. DE INRICHTING
• De afwerking is mede van groot belang voor de feel en look. Het geheel moet sfeer uitstralen. Dit
betekent dat bezoekers niet geconfronteerd mogen worden met slechte afwerkingen, stellingen
enz. Alle wanden, nivelleringen enz. dienen op een mooie en kwalitatieve manier aangekleed en
afgewerkt te worden. Eenvormigheid in look en feel met de andere onderdelen is aangewezen.
VEILIGHEIDSEISEN ALGEMEEN
• De inschrijver zal voor aanvang van de werken een veiligheids- en gezondheidsplan opstellen en
voorleggen aan de stad.
• Voor aanvang zal er een coördinatievergadering plaatsvinden met de preventieadviseur van stad
Genk en alle aannemers van de diverse opdrachten in het kader van de realisatie van het
winterevenement.
• Het geheel van de constructie (tent en vloer) en de draagkracht ervan dient door een erkend
organisme in opdracht en ten laste van de inschrijver te worden goedgekeurd.
• De inschrijver zal van alle hef- en hijstoestellen en hijsmiddelen, recente en nog geldende,
keuringsverslagen voorleggen.
TIMING OPBOUW EN AFBOUW
• De opbouw van het winterevenement kan starten op vrijdag 01/12/17 vanaf 09u00 en dient
beëindigd te worden op vrijdag 08/12/2017 om 12u00.
De demontage kan starten op zondag 07/01/2018 vanaf 22u00 en dient beëindigd te worden op
woensdag 10/01/2018 om 20u00.
• Stad Genk voorziet volgende timing voor de plaatsing en afbouw van de tenten en
nivellering:
- vrijdag 01/12/17 t.e.m. dinsdag 05/12/17 om 20u00: plaatsing van de tent ‘ijspiste’
inclusief nivellering en de tent voor de schaatsverhuur;
- woensdag 06/12/17: eventuele plaatsing tent après-ski;
- vrijdag 08/12/17 tot 12u00: afwerking tenten;
- maandag 08/01/18: afbouw tenten après-ski en schaatsverhuur;
- woensdag 10/01/18: afbouw tent ‘ijspiste’ en nivellering.
Voor de organisatie van dit winterevenement worden er meerdere leveranciers aangeduid. Van
zodra alle leveranciers gekend zijn, plant stad Genk een gezamenlijk overleg met hen met het oog
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op enerzijds een zo efficiënt mogelijke timing voor alle partijen en anderzijds het
veiligheidsaspect. De hogervermelde timing kan daardoor enigszins worden aangepast.
BEMERKINGEN
• De inschrijver mag vrije varianten in zijn offerte opnemen. Deze varianten moeten evenwel
duidelijk apart vermeld en gemotiveerd worden.
• Stad Genk voorziet mogelijk geen nachtbewaking tijdens de opbouw en/of afbouw.
• De aanbesteding wordt beoordeeld als volgt:
- 60 punten voor kostprijs;
- 30 punten voor aard van de materialen, sfeerelementen, afwerking, …;
- 10 punten voor “elementen van duurzaamheid”.
• Voor bijkomende inlichtingen kan er contact worden opgenomen met de heer Jan Hendrix van de
Dienst Evenementen (T +32 89 65 44 53 / evenementen@genk.be).
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