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VOORWERP VAN DE OPDRACHT 

Zie ook artikel 1 van de administratieve bepalingen van dit bestek. 

Het Europees Parlement schrijft deze aanbesteding uit voor het volgende: 

Kavel 1: Voertuigen van het type berline en licht bedrijfsvoertuig  

Deze kavel bestaat uit: 

1.1 - Aankoop van banden, premiumcategorie, die moeten worden gemonteerd en 

uitgelijnd: ongeveer 176 banden in totaal, over 4 jaar (ongeveer 44 banden per 

jaar). Onder premiummerk wordt verstaan: Continental, Dunlop, Michelin, 

Goodyear, Pirelli, Bridgestone of een evenwaardig merk. 

1.2 - Verwisseling van het bandenwerk, montage en uitlijning, voor twee seizoenen 

(winter en zomer), alsmede de opslag van de banden die zijn gedemonteerd 

(ongeveer 15 dagen voor en na het demonteren); dit alles voor ongeveer 35 

voertuigen. 

1.3 - Kleine bandenreparaties (in geval van een lekke band enz.): ongeveer 8 per jaar. 

Indien nodig worden voertuigen waaraan wordt gewerkt die voorzien zijn van een CD-

plaat, geparkeerd op een gesloten en beveiligde plaats. 

1. WAGENPARK VAN HET EUROPEES PARLEMENT  

Het wagenpark van het Europees Parlement is variabel, zodat de bandenmodellen en 

-afmetingen tijdens de looptijd van het raamcontract (48 maanden) kunnen veranderen. 

In onderstaande tabel, louter ter informatie, de voertuigen waaruit het wagenpark 

vooral bestaat:  

Berlines en lichte 
bedrijfsvoertuigen Bandenafmetingen 

BMW 5-reeks  225/55R17 97W runflat 

BMW 7-reeks  245/50R18 100Y runflat 

Mercedes E-klasse  225/55R16 95 W 

Audi A6 245/45R18 96 Y 

Audi A8 255/45R19 104 Y 

VW Phaeton 255/40R19 100 Y 

Mercedes Vito 205/65R16 103/101/T 

Iveco Daily 235/65R16 115 Q 

 

2. TECHNISCHE KENMERKEN 

De offerte moet voldoen aan de onderstaande minimumvereisten. Als dit niet het 

geval is, wordt zij beschouwd als ongeschikt en wordt zij verworpen. 
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2.1. Aankoop van banden 

De in de offerte van de inschrijver voorgestelde banden zijn uitsluitend banden 

van de premiumcategorie. 

De merken en modellen in de prijslijst worden louter opgegeven ter informatie. De 

inschrijver kan merken en modellen van de premiumcategorie voorstellen (onder 

premiummerk wordt verstaan: Continental, Dunlop, Michelin, Goodyear, Pirelli, 

Bridgestone of een evenwaardig merk). 

Alle geleverde banden zijn nieuw (geen banden met een nieuw loopvlak), zijn van 

recente makelij (minder dan 2 jaar oud) en zijn voorzien van de markering die is 

voorgeschreven door de geldende Europese wetgeving. 

De inschrijver voegt bij zijn offerte een fiche met de kenmerken van de banden die 

hij in zijn offerte voorstelt. 

2.2. Omwisseling van de seizoensbanden (winter/zomer) 

3.2.1 Voertuigen van het type berline 

Alleen de voertuigen van het type berline zijn uitgerust met winter- of 

zomerbanden. De voertuigen van het type licht bedrijfsvoertuig zijn uitgerust met 

vierseizoensbanden, die dus niet hoeven te worden omgewisseld naargelang het 

seizoen. 

- Vervanging van zomerbanden door winterbanden: eind september, begin 

oktober, 

 

- Vervanging van winterbanden door zomerbanden: in april. 

De inschrijver moet gedurende maximum 4 opeenvolgende dagen per omwisseling 

het wagenpark van de berlines van het Europees Parlement (ongeveer 35 

voertuigen) onder zijn hoede nemen, om de banden voor het komende seizoen 

(winter of zomer) te monteren.  

De inschrijver moet prioriteit kunnen geven aan het wagenpark van het Europees 

Parlement, vóór de voertuigen van andere klanten. 

De inschrijver moet garanderen dat de voertuigen van het type berline waaraan 

wordt gewerkt die voorzien zijn van een CD-plaat, indien nodig worden geparkeerd 

op een gesloten en beveiligde plaats, zonder dat hiervoor bijkomende kosten 

worden aangerekend. 

De uitlijning wordt uitgevoerd voor alle banden die worden gemonteerd.  

2.3. Opslag van de banden   

De inschrijver slaat de bestelde en in ontvangst genomen banden vóór de periode 

van de bandenomwisseling op, zonder dat hiervoor bijkomende kosten worden 

aangerekend. 

De winter/-zomerbanden die moeten worden gemonteerd, worden in de ruimten 

van de inschrijver opgeslagen ongeveer 15 dagen vóór de omwisseling van start 
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gaat en de banden die zijn afgenomen, worden opgeslagen gedurende maximum 15 

dagen na de laatste omwisseling, zonder bijkomende kosten. De diensten van het 

Europees Parlement komen de banden in kwestie afleveren resp. ophalen. 

2.4. Kleine reparaties aan de banden 

Vooral in geval van een lekke band wordt de band gecontroleerd en reparaties 

worden uitsluitend uitgevoerd met inachtneming van de veiligheidsregels.  Elke 

band die wordt gerepareerd, moet opnieuw worden uitgelijnd. 

2.5. Recyclage van versleten of onbruikbare banden  

Versleten of onbruikbare banden worden door de inschrijver teruggenomen en 

verstuurd voor recyclage, zonder extra kosten. 

3. UITVOERING VAN DE OPDRACHT 

3.1. De opdracht wordt uitgevoerd in Brussel en in een straal van maximum 15 km 

rond Brussel. 

3.2. Het raamcontract wordt uitgevoerd aan de hand van bestelbonnen en/of 

reparatiebonnen. 

3.3. Telkens wanneer het Europees Parlement wenst dat goederen worden geleverd of 

diensten worden verricht, doet de bevoegde dienst de contractant een bestelbon 

toekomen waarop met name een omschrijving van de goederen, de 

nummerplaten van de voertuigen in kwestie, de bestelde hoeveelheden, de 

voorwaarden voor de uitvoering van de bestelling, de in de prijslijst van de 

offerte van de inschrijver opgegeven prijs en de leveringstermijnen staan 

vermeld.  

3.4. De bevoegde dienst moet, ten minste 10 kalenderdagen van tevoren, schriftelijk 

op de hoogte worden gesteld van de leverdatum alsmede alle andere in artikel 

II.2.2. van de algemene voorwaarden aangegeven informatie te ontvangen. 

3.5. De bestuurder maakt een afspraak om de bestelde en bij de inschrijver 

beschikbare banden te laten monteren en uitlijnen. 

3.6. In urgente gevallen (kleine bandenreparaties, vervanging van een bandenwerk 

buiten de periode voor de omwisseling van winter- en zomerbanden, vervanging 

van banden die versleten zijn enz.) wordt gebruik gemaakt van een reparatiebon, 

als het bedrag exclusief btw niet meer bedraagt dan 1.000 EUR.  Boven deze 

drempel 1.000 EUR wordt gebruik gemaakt van een bestelbon. 

3.7. De inschrijver moet akkoord met het invullen van een document waarmee hij de 

dienstwagens onder zijn hoede en onder zijn verantwoordelijkheid neemt; hij 

moet dit document verstrekken. 

3.8. De omwisseling van de seizoensbanden (winter/zomer) wordt uitgevoerd door 

middel van bestelbonnen, volgens een tijdschema dat de bevoegde diensten van 

het Europees Parlement de inschrijver ter beschikking zullen stellen. In de 

bestelbon zal een lijst staan van de nummerplaten van de betrokken voertuigen. 
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3.9. Wanneer de seizoensbanden zijn gedemonteerd, moet de toestand van de 

gedemonteerde banden worden genoteerd op een etiket dat op de band wordt 

gekleefd. Op dit etiket staan de kenmerken van de band, de toestand ervan, de 

slijtage ervan, de plaats ervan op het voertuig (vooraan links, rechts enz.) en elke 

relevante opmerking, om te kunnen zorgen voor de vervanging van een band 

vóór de volgende omwisseling. Hiertoe stelt de inschrijver voor elke band en/of 

bandenwerk een follow-upfiche op. 

3.10. Indien nodig moeten de afgeleverde voertuigen (die voorzien zijn van een CD-

plaat) worden geparkeerd op een gesloten en beveiligde plaats. In dit geval wordt 

gebruik gemaakt van reparatiebonnen. De inschrijver ondertekent een document 

waarmee hij het voertuig of de voertuigen onder zijn hoede neemt en de 

bestuurder krijgt hiervan een kopie. 

3.11. De partijen kunnen een gedetailleerdere leverings- en uitvoeringswijze 

overeenkomen; deze moeten als bijlage bij dit contract worden gevoegd. 

 

4. GARANTIE 

Wettelijke garantie van de producten.  

 

 

 

 

 

 


