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I. OMSCHRIJVING VAN DE OPDRACHT 

I.1 VOORWERP VAN DE OPDRACHT 

Deze opdracht heeft tot doel één kadercontract of twee kadercontracten (één per 
kavel) op te stellen met het oog op de aankoop, de installatie en de inbedrijfstelling 
van algemene veiligheidsuitrusting in de gebouwen van het Europees Parlement te 
Brussel, Straatsburg en Luxemburg, met name uitrusting in verband met de systemen 
voor het controleren van personen en bagage. 
 
Een eerste kavel omvat de levering, installatie en inbedrijfstelling van röntgentunnels 
voor het controleren van pakjes en bagage op de drie werklocaties en alles wat voor 
de verrichting van deze werkzaamheden nodig is.  
 
Een tweede kavel omvat de levering en/of installatie en de inbedrijfstelling van 
metaaldetectiepoorten op de drie werklocaties en alles wat voor de verrichting van 
deze werkzaamheden nodig is. 
 
Tijdens de garantieperiode van één jaar, te rekenen vanaf de voorlopige oplevering 
van de uitrusting, moet de contractant ook zorg dragen voor het preventieve en 
correctieve onderhoud van het geleverde materiaal (in beide kavels). 
 
Voor de uitvoering van het contract wordt hoe dan ook het Frans en/of het Engels 
gebruikt. 
 

I.2 GEOGRAFISCHE REIKWIJDTE 

Elk van beide kavels betreft de drie locaties van het Europees Parlement (Brussel, 
Luxemburg en Straatsburg) en alle gebouwen die het Parlement daar gebruikt, 
namelijk:  
 
Brussel 
 Paul-Henri Spaak   PHS 
 Altiero Spinelli   ASP 
 Eastman    EAS 
 Remard    RMD 
 Atrium I & II   ATR 
 Willy Brandt   WIB 
 Brussel, Leopoldswijk  BQL 
 József Antall   JAN 
 Montoyer 30   MTS 
 Montoyer 63   MON 
 Montoyer 70   MOY 
 Montoyer 75   MTY 
 REGUS    REG 
 Wiertz    WIE 
 Trier    TRI 
 Wayenberg    WAY 

   
Luxemburg 
 Robert Schuman   SCH 
 Goldbell    GOL 
 Toren A    TOA 



 

Blz. 5 van 20 

 

 Toren B    TOB 
 Konrad Adenauer   KAD 
 Géos    GEO 
 Senningerberg   SEN 
 EBRC-gebouw   EBRC 
   
Straatsburg 
 Louise Weiss   LOW 
 Winston Churchill   WIC 
 Salvador de Madariaga  SDM 
 Pierre Pflimlin   PFL 
 Vaclav Havel   HAV 
 
 
Gedurende de looptijd van het contract kan de geografische reikwijdte al naar gelang 
de evoluerende behoeften van het Europees Parlement worden aangepast.  
 
Indien er gebouwen toegevoegd of geschrapt worden, wordt dit niet in een aanhangsel 
opgenomen maar gewoon schriftelijk meegedeeld aan de contractant. De contractant 
verbindt zich ertoe dit zonder verdere formaliteiten te accepteren. 

 
Vertrouwelijkheid 
 
De contractant verbindt zich ertoe alle inlichtingen of documenten die verband houden 
met de uitvoering van het contract, strikt vertrouwelijk te behandelen, er geen gebruik 
van te maken en ze niet aan derden te verstrekken. Deze verbintenis blijft ook na het 
verstrijken van het contract gelden.  
  
De contractant draagt er zorg voor dat al zijn eigen personeels-, bestuurs- en 
directieleden en die van zijn eventuele toeleveranciers de verbintenis aangaan dat zij 
het vertrouwelijke karakter van ieder gegeven dat direct of indirect verband houdt met 
de uitvoering van de werkzaamheden in acht zullen nemen en dat zij geen enkel 
document of gegeven dat niet eerder openbaar is gemaakt, aan derden zullen 
verstrekken of ten eigen bate of ten bate van derden zullen aanwenden, ook niet nadat 
het contract is verstreken.  
 

II. KAVEL 1 - RÖNTGENTUNNELS VOOR HET CONTROLEREN 
VAN PAKJES EN BAGAGE 

Deze kavel betreft: 
 

 de aankoop, de levering en het vervoer naar de plaats van installatie van 
röntgenapparatuur voor het controleren van pakjes en bagage, op de drie 
locaties van het Europees Parlement, zoals vermeld in de prijslijst (bijlage 1 bij 
de administratieve bepalingen);  

 de installatie en inbedrijfstelling van het materiaal en het preventieve en 
correctieve onderhoud tijdens de garantieperiode van het materiaal dat door de 
contractant geleverd en geïnstalleerd is; 

 bijbehorende prestaties, andere dan installatiewerkzaamheden (bv. de 
verplaatsing van uitrusting);  

 de verwijdering en vernietiging van verouderde apparatuur; 

 en alles wat voor de verrichting van deze werkzaamheden nodig is. 
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De prestaties staan uitvoerig beschreven in punt II.4 op bladzijde 12. 
 
Deze kavel omvat vijf modellen: 
 
Model A - Mobiele bagagescanner  
Model B - Bagagescanner 
Model C - Pakjesscanner 
Model D - Scanner voor complexe pakketten 
Model E - Palletscanner 
 

II.1 TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN VOOR ALLE MODELLEN 

II.1.1 DETECTIEAPPARATUUR  

Het röntgentoestel moet voorzien zijn van een elektrische röntgenstralengenerator, 
ultramodern zijn en specifiek voor röntgeninspectie bestemd zijn. Het moet de 
aanwezigheid van stoffen met explosieve eigenschappen kunnen detecteren en het 
mogelijk maken organisch en anorganisch materiaal van elkaar te onderscheiden.  
 

II.1.2 BEELDVORMING 

De weergave van de beelden en de aansturing van de apparatuur gebeurt op een of 
meer flikkervrije schermen van minimaal 19 inches. De resolutie moet minimaal 1280 x 
1024 pixels bedragen.  
De röntgenbeelden zijn in beide bewegingsrichtingen van de transportband te 
verkrijgen. 
Het toestel moet uitgerust zijn met software voor het herkennen van verdachte 
voorwerpen en stoffen. Simulatiesoftware moet het mogelijk maken het personeel te 
trainen op het herkennen van verdachte voorwerpen. 
De beelden moeten automatisch kunnen worden opgeslagen en de latere raadpleging 
ervan moet beveiligd zijn. 
Het toestel moet beschikken over een weergave waarbij materialen van verschillende 
atoomnummers in verschillende kleuren worden weergegeven, bijvoorbeeld:  

 1-10 organisch: oranje; 

 11-20 mineraal of gemengd: groen; 

 ≥ 21 anorganisch: blauw;  

 ondoordringbaar of zeer hoge dichtheid: zwart.  
 

II.1.3 BEELDVERWERKING  

Alle beeldverwerkingsfuncties zijn voor de gebruiker beschikbaar vanop het 
toetsenbord zonder dat er onderhoudspersoneel aan te pas hoeft te komen:  

 scherpstelling van het beeld;  
 betere contourweergave; 

 gamma, contrast en kleur instelbaar; 

 variabele zoom (x64);  
 onderscheid tussen organisch en anorganisch materiaal; 

 vorige beelden (minimum 50 beelden) oproepbaar vanop de 
bedieningseenheid. 
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II.1.4 BEDIENINGSINTERFACE  

Het werkstation is voorzien van een stevig ergonomisch toetsenbord. Het beschikt 
over een noodstop en besturings- en seinvoorzieningen. 
De uitrusting wordt ingeschakeld door middel van een sleutelschakelaarsysteem. 

 

II.1.5 TOEGANG VOOR ONDERHOUD EN AFSTELLING 

Het systeem moet voorzien zijn van een specifiek menu waarmee alleen de 
onderhoudstechnicus toegang heeft tot de instellingen en het 
onderhoudshulpprogramma en dat minstens de volgende mogelijkheden biedt:  

 instelling van de basisparameters (uur, datum…), 

 gebruiks- en onderhoudsinstellingen, 

 weergave van uitgaande fotodiodesignalen met en zonder röntgenstralen van 
elk röntgenstralenspectrum, 

 informatie over de röntgenstralengeneratoren in kV en mA, 

 de inrichting om de röntgenstralengeneratoren hoger of lager te plaatsen 
(onderhoudshulpprogramma), 

 configuratie van de toegangsrechten (bedieners, supervisoren, 
onderhoudstechnici, enz.).  

 

II.1.6 MINIMALE FUNCTIONERINGSVEREISTEN 

Werktemperatuur van 0 tot +40 graden Celsius.  
Relatieve luchtvochtigheid van 10 tot 90 % zonder condensatie.  
Stroomtoevoer: 220 V AC. 

 

II.1.7 SIGNALERING VAN WERKING - NOODSTOP 

Op elke plaats van het toestel mag de lekstraling maximaal 1μSv/u bedragen bij 
contact met de buitenpanelen.  
Op het frame van het toestel aan de in- en de uitgang van de scantunnel en op het 
werkstation van de bediener zijn noodstopknoppen aangebracht.  
Indicatoren (groene lampjes) boven de in- en de uitgang van de scantunnel en op het 
werkstation van de bediener geven aan wanneer het systeem onder stroom staat.  
Indicatoren (rode lampjes) aan de bovenkant en de vier uiteinden van de scantunnel 
en op het werkstation van de bediener geven aan wanneer het systeem röntgenstralen 
uitstraalt. Er is een veiligheidsvergrendelingssysteem ingebouwd om te voorkomen dat 
er röntgenstralen worden uitgestraald wanneer een kritiek paneel wordt verwijderd.  
 

II.1.8 NALEVING VAN DE NORMEN 

De uitrusting en de installatie ervan voldoen aan de Europese normen en richtlijnen 
inzake toestellen met ioniserende straling (Richtlijn 2013/59/Euratom van de Raad) en 
aan de normen en voorschriften die gelden in het land waar de goederen moeten 
worden geleverd. Zij zijn voorzien van de CE-markering en beantwoorden daarmee 
aan de daaraan verbonden vereisten. 
Zij zijn gecertificeerd en voldoen aan de voorschriften en normen die gelden in de 
landen van de Europese Unie waar zij zullen worden geïnstalleerd, waaronder (niet-
uitputtende lijst): 
 
Voor Frankrijk: 

 DGAC-certificering; 

 NF C 74 100; 
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 NF C 15 160; 
Voor België: 

 KB van 20 juli 2001 en de opvolgers daarvan; 
Voor het Groothertogdom Luxemburg: 

 Groothertogelijke verordening van 16 maart 2001 en 14 december 20011
. 

 
De conformiteitscertificaten moeten bij de levering van de apparatuur worden 
verstrekt. 
Mochten de normen tijdens de uitvoering van het kadercontract veranderen, dan dient 
de contractant voor toekomstige bestellingen apparatuur aan te bieden die aan de 
nieuwe normen voldoet. 
 
De contractant houdt het Europees Parlement op de hoogte van alle wijzigingen in de 
regelgeving betreffende de onder dit contract vallende apparatuur. Hij laat weten of de 
apparatuur die hij eerder heeft geïnstalleerd, als dusdanig verder kan worden gebruikt. 
Is dat niet het geval, dan beschrijft hij welke maatregelen het Parlement moet nemen 
om de nieuwe regelgeving na te leven. 
 
Als dit betekent dat de röntgentunnels met ioniserende straling verwijderd en 
vernietigd moeten worden, dan wordt een certificaat van vernietiging volgens de in het 
bewuste land geldende normen vereist. 

 

II.2 SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN VOOR ELK MODEL 

II.2.1 Model A – Mobiele bagagescanner 

 
Aan de ingang van gebouwen opgestelde kleine, mobiele "single view" 
röntgenscanner voor het controleren van bagage en persoonlijke bezittingen. 

II.2.1.1 Fysieke kenmerken 

Breedte van de machine: minder dan 880 mm 
Lengte van de machine: tussen 1500 mm en 2200 mm  
Minimale vrije lengte van de transportband voor en achter de scantunnel: 400 mm 
Breedte van de tunnel: 600 mm tot 700 mm 
Hoogte van de tunnel: 400 mm tot 500 mm 
Hoogte van de transportband ten opzichte van de grond: tussen 750 mm en 850 mm  
Het toestel moet op wieltjes voor zware lasten gemonteerd zijn, zodat het gemakkelijk 
kan worden verplaatst, en tevens voorzien zijn van verstelbare voeten zodat het 
stabiel kan worden opgesteld.  

II.2.1.2 Rollenbanden 

De in- en de uitgang van het toestel zijn in het verlengde van de gemotoriseerde 
transportband voorzien van rollenbanden. 
Deze rollenbanden vormen een rechte module, gevat in een stalen draagconstructie 
en voorzien van in de hoogte verstelbare voeten.  
De banden moeten minimaal 700 mm lang zijn en kunnen eventueel in verschillende 
lengten worden aangeboden.  
Zij moeten dezelfde vrije breedte hebben als de transportband in de scantunnel. 
De rollen moeten van roestvrij materiaal zijn en op kogellagers rusten.  

                                                 

1 Verschenen in Mémorial A nr. 66 van 6 juni 2001 (het Luxemburgse staatsblad). 
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II.2.1.3  Prestatievermogen - Resolutie 

Draadresolutie (SWR): 40 AWG (American Wire Gauge)  
Nuttige penetratie (UP): 38 AWG (American Wire Gauge)  
Staalpenetratie: 29 mm of meer  

II.2.1.4  Gemotoriseerd transportbandsysteem  

Onderhoudsvrije gemotoriseerde tweerichtingstransportband. 
Snelheid van de gemotoriseerde transportband: minimaal 0,20 m/sec. 
Toelaatbare belasting van de transportband en de rollenbanden: minimaal 150 kg 
verdeeld.  
 

II.2.2 Model B – Bagagescanner 

Middelgrote "single view" röntgenscanner voor het controleren van bagage en 
persoonlijke bezittingen. 

II.2.2.1 Fysieke kenmerken 

Minimale vrije lengte van de transportband voor en achter de scantunnel: 400 mm 
Breedte van de tunnel: tussen 720 mm en 800 mm 
Hoogte van de tunnel: tussen 500 mm en 600 mm 
Hoogte van de transportband ten opzichte van de grond: tussen 750 mm en 850 mm  
Het toestel moet op wieltjes voor zware lasten gemonteerd zijn, zodat het gemakkelijk 
kan worden verplaatst, en tevens voorzien zijn van verstelbare voeten zodat het 
stabiel kan worden opgesteld.  

II.2.2.2 Rollenbanden 

De in- en de uitgang van het toestel zijn in het verlengde van de gemotoriseerde 
transportband voorzien van rollenbanden. 
Deze rollenbanden vormen een rechte module, gevat in een stalen draagconstructie 
en voorzien van in de hoogte verstelbare voeten.  
De banden moeten minimaal 700 mm lang zijn en kunnen eventueel in verschillende 
lengten worden aangeboden.  
Zij moeten dezelfde vrije breedte hebben als de transportband in de scantunnel. 
De rollen moeten van roestvrij materiaal zijn en op kogellagers rusten.  

II.2.2.3  Prestatievermogen - Resolutie 

Draadresolutie (SWR): 40 AWG (American Wire Gauge)  
Nuttige penetratie (UP): 38 AWG (American Wire Gauge)  
Staalpenetratie: 29 mm of meer  

II.2.2.4  Transportbandsysteem  

Onderhoudsvrije gemotoriseerde tweerichtingstransportband. 
Snelheid van de gemotoriseerde transportband: minimaal 0,20 m/sec. 
Toelaatbare belasting van de transportband en de rollenbanden: minimaal 150 kg 
verdeeld.  
 

II.2.3 Model C – Pakjesscanner 

"Single view" röntgenscanner voor het controleren van ruimbagage en pakjes.  

II.2.3.1 Fysieke kenmerken 

Minimale vrije lengte van de transportband voor en achter de scantunnel: 740 mm 
Breedte van de tunnel: 900 mm tot 1000 mm 
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Hoogte van de tunnel: 600 mm tot 700 mm 
Hoogte van de transportband ten opzichte van de grond: tussen 750 mm en 850 mm  
Het toestel moet op wieltjes voor zware lasten gemonteerd zijn, zodat het gemakkelijk 
kan worden verplaatst, en tevens voorzien zijn van verstelbare voeten zodat het 
stabiel kan worden opgesteld.  

II.2.3.2 Rollenbanden 

De in- en de uitgang van het toestel zijn in het verlengde van de gemotoriseerde 
transportband voorzien van rollenbanden. 
 
Deze rollenbanden vormen een rechte module, gevat in een stalen draagconstructie 
en voorzien van in de hoogte verstelbare voeten.  
De banden moeten minimaal 700 mm lang zijn en kunnen eventueel in verschillende 
lengten worden aangeboden. 
Zij moeten dezelfde vrije breedte hebben als de transportband in de scantunnel. 
De rollen moeten van roestvrij materiaal zijn en op kogellagers rusten.  
 

II.2.3.3  Prestatievermogen - Resolutie 

Draadresolutie (SWR): 40 AWG (American Wire Gauge)  
Nuttige penetratie (UP): 38 AWG (American Wire Gauge)  
Staalpenetratie: 29 mm of meer  

II.2.3.4  Transportbandsysteem  

Onderhoudsvrije gemotoriseerde tweerichtingstransportband. 
Toelaatbare belasting van de transportband en de rollenbanden: minimaal 150 kg. 
 

II.2.4 Model D – Scanner voor complexe pakketten 

"Dual view" röntgenscanner voor het controleren van complexe pakketten en bagage.  

II.2.4.1 Fysieke kenmerken 

Minimale vrije lengte van de transportband voor en achter de scantunnel: 740 mm 
Breedte van de tunnel: 900 mm tot 1000 mm 
Hoogte van de tunnel: 800 mm tot 1000 mm 
 
De rollenbanden vormen een rechte module, gevat in een stalen draagconstructie en 
voorzien van in de hoogte verstelbare voeten.  
De banden moeten minimaal 700 mm lang zijn en kunnen eventueel in verschillende 
lengten worden aangeboden. 
Zij moeten dezelfde vrije breedte hebben als de transportband in de scantunnel. 
De rollen moeten van roestvrij materiaal zijn en op kogellagers rusten.  

II.2.4.2  Prestatievermogen - Resolutie 

Draadresolutie (SWR): 40 AWG (American Wire Gauge)  
Nuttige penetratie (UP): 38 AWG (American Wire Gauge)  
Staalpenetratie: 29 mm of meer  

II.2.4.3  Transportbandsysteem  

Onderhoudsvrije gemotoriseerde tweerichtingstransportband. 
Snelheid van de gemotoriseerde transportband: minimaal 0,20 m/sec. 
Toelaatbare belasting van de transportband en de rollenbanden: minimaal 150 kg 
verdeeld.  
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II.2.5 Model E – Palletscanner 

Ultramodern "dual view" röntgentoestel voor het scannen van EUR/EPAL-pallets en 
grote pakketten. Dit toestel moet gebruikmaken van twee elektrische 
röntgenstralengeneratoren die twee verschillende orthogonale aanzichten opleveren. 
De verkregen beelden moeten, samen met algoritmen voor het opsporen van 
explosieven, de detectie van stoffen met explosieve eigenschappen mogelijk maken.  
 
De aanzichten moeten vanuit twee verschillende invalshoeken (boven- en zijaanzicht) 
een volledig beeld van de geïnspecteerde inhoud bieden, ongeacht hoe die zich in de 
scantunnel bevindt, zodat de bedieners de inhoud niet hoeven te herschikken en 
opnieuw hoeven te scannen. 

II.2.5.1 Fysieke kenmerken 

Minimale vrije lengte van de transportband voor en achter de scantunnel: gelijk aan de 
lengte van een EUR/EPAL-pallet. 
Breedte van de tunnel: tussen 1400 mm en 1600 mm 
Hoogte van de tunnel: tussen 1600 mm en 1700 mm 
 
Het toestel moet voorzien zijn van verstelbare voeten zodat het stabiel kan worden 
opgesteld.  

II.2.5.2 Rollenbanden 

De in- en de uitgang van het toestel zijn in het verlengde van de gemotoriseerde 
transportband voorzien van rollenbanden. 
Deze rollenbanden vormen een rechte module, gevat in een stalen draagconstructie 
en voorzien van in de hoogte verstelbare voeten.  
De banden moeten minimaal 1200 mm lang zijn en kunnen eventueel in verschillende 
lengten worden aangeboden.  
Zij moeten dezelfde vrije breedte hebben als de transportband in de scantunnel. 
De rollen moeten van roestvrij materiaal zijn en op kogellagers rusten.  

II.2.5.3  Prestatievermogen - Resolutie 

Draadresolutie (SWR): 40 AWG (American Wire Gauge)  
Nuttige penetratie (UP): 38 AWG (American Wire Gauge)  
Staalpenetratie: meer dan 40 mm  

II.2.5.4  Transportbandsysteem  

Onderhoudsvrije gemotoriseerde tweerichtingstransportband. 
Snelheid van de gemotoriseerde transportband: minimaal 0,20 m/sec. 
Toelaatbare belasting van de transportband en de rollenbanden: minimaal 2500 kg 
verdeeld.  
 

II.3 VERWIJDERING, ONTMANTELING EN VERNIETIGING VAN 
RÖNTGENAPPARATUUR 

Het Europees Parlement kan de contractant vragen reeds aanwezige röntgenscanners 
te verwijderen en te ontmantelen tegen de prijzen die hij in de prijslijst heeft 
opgegeven voor elk soort toestel en op elk van de locaties. De contractant neemt de 
volledige verantwoordelijkheid op zich voor alle milieurisico's die voortvloeien uit zijn 
verplichtingen in het kader van dit contract. De onderdelen van de toestellen die 
bijzonder voorzichtig moeten worden vernietigd, worden overeenkomstig de geldende 
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nationale wetgeving behandeld en de contractant verstrekt op elke locatie door de 
regelgeving van het betrokken land voorgeschreven vernietigings- of 
terugnamecertificaten. 
 
De contractant stelt een bestek op om aan de wens van het Europees Parlement te 
voldoen. Het Parlement stelt vervolgens een bestelbon op en stuurt die naar de 
contractant. 
 
De factuur kan pas worden ingediend als het Parlement het voormelde certificaat 
ontvangen heeft. 
 

II.4 AARD VAN DE VERRICHTINGEN 

II.4.1 Ten laste van de contractant komende verrichtingen 

Deze opdracht betreft de levering, installatie en aansluiting van de scanapparatuur 
alsook de configuratie en inbedrijfstelling van het hele systeem, met inbegrip van een 
controle van de goede werking door een erkende instantie. 
 
Zij omvat tevens de verstrekking van alle nodige documenten om het systeem te 
kunnen onderhouden, gebruiken en beheren.  
 
De opdracht omvat ook het opstellen van de nodige exploitatiedossiers (opstelling van 
de aanvraag van een exploitatievergunning bij de bevoegde nationale autoriteit). 
 
Zij kan eveneens de verwijdering, ontmanteling en vernietiging van verouderde 
röntgenscanners inhouden zoals hierboven omschreven (punt II.3). 
 
De contractant is ook belast met alle nodige verrichtingen om ervoor te zorgen dat het 
systeem volledig functioneel is en aan alle in dit bestek gestelde vereisten voldoet, 
zonder dat hij aanspraak kan maken op een andere dan de in zijn offerte vastgestelde 
forfaitaire vergoeding. 
 
Voor alle leveringen van uitrusting moeten de volgende punten verplicht worden 
nageleefd en worden opgenomen in de prijs: 

 
 De bescherming van materiaal of installaties van andere vaklieden; 

 De opleiding ter plaatse (in het Engels en/of het Frans) van minstens twee door 
het Europees Parlement aangewezen personen, voor elk geleverd model van 
machine en voor elk van de volgende personeelscategorieën: 

o eindgebruiker; 
o onderhoudspersoneel; 

 De afvoer van de verpakking, 

 De aanlevering van een volledig dossier voor het verkrijgen van de 
exploitatievergunning bij de bevoegde nationale instantie; 

 De tests en controles door een erkende instantie ter staving dat er geen 
ioniserende straling lekt; 

 Na zich ervan te hebben vergewist dat het toestel goed werkt (zie voorgaande 
punt) informeert de contractant de gebruikers over de werkwijze en de 
functionaliteiten van de apparatuur;  

 De aanlevering van het "as built"-dossier. 
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II.4.2 Te leveren uitrusting 

De in het kader van deze opdracht te leveren uitrusting staat beschreven in de prijslijst 
bij dit document.  
 
Wanneer de in de offerte van de contractant aangeboden uitrusting niet beschikbaar 
zou zijn omdat ze verouderd is of omdat het assortiment van de fabrikant gewijzigd is, 
verbindt de contractant zich ertoe, zonder prijstoeslag en mits voorafgaande 
goedkeuring door het Europees Parlement, gelijkwaardige uitrusting aan te bieden die 
aan dezelfde technische specificaties beantwoordt en volledig compatibel is met de 
huidige producten. 

 

II.4.3 Aanvullende uitrusting  

Mogelijk wordt de contractant bij gelegenheid verzocht niet in de prijslijst opgenomen 
uitrusting in verband met de opdracht te leveren en eventueel te plaatsen. In dat geval 
stelt de contractant zijn offerte op aan de hand van zijn aankoopprijs, verhoogd met de 
in de prijslijst in het vak "coëfficiënt op de leveranciersprijzen" vermelde 
commerciële toeslag voor de levering.  
 
In voorkomend geval wordt die coëfficiënt gebruikt om de prijs van de specifieke 
offerte van de contractant te onderbouwen. Deze komt overeen met het percentage 
dat of de marge die de contractant op de aankoopprijs bij zijn leverancier toepast voor 
de offerte aan het Parlement. (Als bijvoorbeeld de aankoopprijs 100 euro bedraagt en 
de uitrusting voor 120 euro wordt verkocht, dan is de leverancierscoëfficiënt 20 %.)  
 
Het merk en het (de) voorgestelde model(len) van de uitrusting worden ter 
goedkeuring voorgelegd aan het Europees Parlement. De offerte gaat vergezeld van 
de technische fiche van de aangeboden uitrusting. 
 

II.4.4 Documentatie 

De documentatie wordt opgesteld in het Frans of het Engels en vóór de oplevering van 
de geleverde uitrusting aan het Parlement verstrekt, om de exploitatie, het onderhoud 
en het beheer ervan mogelijk te maken. Alle documenten worden in elektronische 
vorm verstrekt en de configuratiedocumenten worden verstrekt in een formaat 
waarmee wijzigingen mogelijk zijn, of in het oorspronkelijke formaat van de applicatie 
ervoor als deze applicatie aan het Europees Parlement wordt bezorgd. 
 
De documentatie wordt opgedeeld in twee delen: 

II.4.4.1  As-built-dossier 

Dit dossier omvat alle documenten van de fabrikant en alle documenten in verband 
met de uitgevoerde installatie.  
 
Het omvat op zijn minst: 
 

- beschrijvingen en technische fiches van de uitrusting; 
- plannen en installatieschema's; 

- een specifieke handleiding/gebruiksaanwijzing voor de apparatuur van het 
geïnstalleerde systeem; 

- de applicaties, software en datafiches die nodig zijn voor de installatie, het 
beheer en de configuratie van het geïnstalleerde systeem; 

- de licenties van de geleverde software.  
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II.4.4.2  Onderhoudsdossier 

Dit dossier omvat alle documenten van de fabrikant en alle documenten die nodig zijn 
voor het onderhoud van de installatie door een derde onderneming volgens de 
voorschriften van de fabrikant. 
 
Het omvat op zijn minst: 

- een technische fiche van de geïnstalleerde apparatuur; 
- de procedures die moeten worden gevolgd bij het onderhoud van het systeem;  
- de voorschriften van de fabrikant wat het onderhoud betreft (onderhoudsplan en 

hiermee verband houdende gamma's); 
- de inhoud van de voorgestelde onderhoudskavel; 
- een lijst van de losse onderdelen; 
- de applicaties, software en datafiches die nodig zijn voor de installatie, het 

beheer en de configuratie van het geïnstalleerde systeem; 
- de licenties van de geleverde software.  

 

III. KAVEL 2 - METAALDETECTIEPOORTEN  

Deze kavel omvat: 
 

 de aankoop, de levering en het vervoer naar de plaats van installatie van 
metaaldetectieapparatuur, op de drie locaties van het Europees Parlement, 
zoals vermeld in de prijslijst (bijlage 1 bij de administratieve bepalingen), 

 de installatie en inbedrijfstelling en het preventieve en correctieve onderhoud 
tijdens de garantieperiode van het geleverde materiaal, 

 de afvoer van de verpakking, 

 en alles wat voor de verrichting van deze werkzaamheden nodig is. 
 

III.1 BESCHRIJVING VAN DE BETREFFENDE UITRUSTING 

Naast de röntgenbagagescanners gebruikt het Europees Parlement gespecialiseerde 
metaaldetectie-uitrusting voor personen. 
 
Er zijn twee soorten uitrusting vereist: 
 

- Model A: multizone metaaldetectiepoorten, 
- Model B: mobiele metaaldetectiepoorten. 

 
De poorten zijn gegarandeerd onschadelijk voor dragers van pacemakers en voor 
magnetische gegevensdragers.  
De toegang tot de programmering is beveiligd. 
De alarmtijden en de gevoeligheid kunnen worden geregeld. 

 

III.1.1 Naleving van de normen 

De poorten en de installatie ervan voldoen aan de normen en voorschriften die gelden 
in het land waar zij moet worden geleverd. Zij zijn voorzien van de CE-markering en 
beantwoorden daarmee aan de daaraan verbonden vereisten. 
Zij voldoen aan Richtlijn 2004/108/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake 
elektromagnetische compatibiliteit. 
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III.1.2  Model A: Multizone metaaldetectiepoort 

 
De poort moet het mogelijk maken voorwerpen uit magnetische, niet-magnetische of 
gemengde legeringen te detecteren.  
Er moeten minstens 20 detectiezones nauwkeurig worden bestreken.  
De alarmmeldingen van de poort moeten met name programmeerbaar zijn wat betreft: 

 de plaatsbepalingsindicatoren (visueel), 

 de klank en geluidssterkte van het alarm (akoestisch), 

 het veiligheidsniveau. 
 
De poort moet uitstekend beschermd zijn tegen omgevingsinterferentie, zowel van 
elektrische of mechanische aard als van radiogolven, enz. 
 
De poort is uitgerust met een automatisch ijksysteem. 
Ze heeft een vrije doorgangsbreedte van minimaal 70 cm. 
Ze wordt gevoed door een eenfasige wisselstroombron van 100-240 V. 
Ze is voorzien van noodbatterijen en een oplader. 
Ze kan binnen of buiten gebruikt worden. 
Ze is uitgerust met een Ethernet-netwerkinterface. 
De zijkanten van de poort zijn afwasbaar en tegen veroudering, slijtage en 
weersinvloeden behandeld.  
 
Bij de poort hoort een voorziening (meubel) waarin men de voorwerpen uit zijn zakken 
kan leggen. 
 

III.1.3  Model B: Mobiele metaaldetectiepoort  

 
De poort moet licht maar stevig zijn. Ze moet gemakkelijk te vervoeren en te 
installeren zijn en zo weinig mogelijk vloeroppervlakte innemen maar toch heel stabiel 
zijn. Het veiligheidsniveau moet gemakkelijk te kiezen zijn. 
De poort moet het mogelijk maken voorwerpen uit magnetische, niet-magnetische of 
gemengde legeringen te detecteren.  
 
De poort beschikt over akoestische en visuele alarmsignalen.  
Ze is uitgerust met een automatisch ijksysteem. 
Ze heeft een vrije doorgangsbreedte van minimaal 70 cm. 
Ze is beschermd tegen omgevingsinterferentie. 
Ze wordt gevoed door een eenfasige wisselstroombron van 100-240 V. 
Ze is voorzien van noodbatterijen en een oplader. 
Ze kan binnen of buiten gebruikt worden. 
 

III.2 AARD VAN DE VERRICHTINGEN 

III.2.1  Ten laste van de contractant komende verrichtingen 

Deze opdracht betreft de levering en plaatsing van de controleapparatuur, de 
aansluiting en configuratie van het geheel en de inbedrijfstelling van de uitrusting. 
Zij omvat tevens de verstrekking van alle nodige documenten om het systeem te 
kunnen onderhouden, gebruiken en beheren. 
 
Daarnaast is de contractant belast met alle bijbehorende en aanverwante verrichtingen 
die nodig zijn om ervoor te zorgen dat het systeem volledig functioneel is en aan alle in 
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dit bestek gestelde vereisten voldoet, zonder dat hij aanspraak kan maken op een 
andere dan de in zijn offerte vastgestelde forfaitaire vergoeding. 
 
Voor alle leveringen van uitrusting moeten de volgende punten verplicht worden 
nageleefd en worden opgenomen in de prijs: 
 

 de bescherming van materiaal of installaties van andere vaklieden; 

 het hanteren van deze materialen en uitrusting; 

 de opleiding, in het Engels en/of het Frans, van minstens twee door het 
Europees Parlement aangewezen personen, per locatie en voor elk van de 
volgende personeelscategorieën: 

o eindgebruiker; 
o onderhoudspersoneel; 

 de afvoer van de verpakking. 
 

III.2.2  Te leveren uitrusting 

De in het kader van deze opdracht te leveren uitrusting staat beschreven in de prijslijst 
bij dit document.  
 
Wanneer de in de offerte van de contractant aangeboden uitrusting niet beschikbaar 
zou zijn omdat ze verouderd is of omdat het assortiment van de fabrikant gewijzigd is, 
verbindt de contractant zich ertoe zonder prijstoeslag gelijkwaardige uitrusting aan te 
bieden die aan dezelfde technische specificaties beantwoordt en volledig compatibel is 
met de huidige producten. 
 
Elke vervanging van een type of merk van uitrusting dient vooraf door de 
vertegenwoordiger van het Europees Parlement te worden goedgekeurd. 

 

III.2.3  Aanvullende uitrusting  

Mogelijk wordt de contractant bij gelegenheid verzocht niet in de prijslijst opgenomen 
uitrusting in verband met de opdracht te leveren en eventueel te plaatsen. In dat geval 
stelt de contractant zijn offerte op aan de hand van zijn aankoopprijs, verhoogd met de 
in het vak Coëfficiënt op de leveranciersprijzen vermelde commerciële toeslag. In 
voorkomend geval wordt die coëfficiënt gebruikt om de prijs van de specifieke offerte 
van de contractant te onderbouwen. Deze komt overeen met het percentage dat of de 
marge die de contractant op de aankoopprijs bij zijn leverancier toepast voor de offerte 
aan het Parlement. (Als bijvoorbeeld de aankoopprijs 100 euro bedraagt en de 
uitrusting voor 120 euro wordt verkocht, dan is de leverancierscoëfficiënt 20 %.)  
Het merk en het (de) voorgestelde model(len) van de uitrusting worden ter 
goedkeuring voorgelegd aan het Europees Parlement. De offerte gaat vergezeld van 
de technische fiche van de aangeboden uitrusting. 
 

III.2.4  Documentatie 

De documentatie die vóór de oplevering moet worden verstrekt, moet de exploitatie, 
het onderhoud en het beheer van het systeem mogelijk maken. Alle documenten 
worden in elektronische vorm verstrekt en de configuratiedocumenten worden 
verstrekt in een formaat waarmee wijzigingen mogelijk zijn, of in het oorspronkelijke 
formaat van de applicatie ervoor als deze applicatie aan het Europees Parlement 
wordt bezorgd. 
 
De documentatie wordt opgedeeld in twee delen: 
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III.2.4.1  As-built-dossier 

Dit dossier omvat alle documenten van de fabrikant en alle documenten in verband 
met de uitgevoerde installatie.  
 
Het omvat op zijn minst: 
 

- beschrijvingen en technische fiches van de uitrusting; 
- plannen en installatieschema's; 
- een specifieke handleiding/gebruiksaanwijzing voor de apparatuur van het 

geïnstalleerde systeem; 
- de applicaties, software en datafiches die nodig zijn voor de installatie, het 

beheer en de configuratie van het geïnstalleerde systeem; 
- de licenties van de geleverde software. 

III.2.4.2  Onderhoudsdossier 

Dit dossier omvat alle documenten van de fabrikant en alle documenten die nodig zijn 
voor het onderhoud van de installatie door een derde onderneming volgens de 
voorschriften van de fabrikant. 
 
Het omvat op zijn minst: 

- een technische fiche van de geïnstalleerde apparatuur; 
- de procedures die moeten worden gevolgd bij het onderhoud van het systeem;  
- de voorschriften van de fabrikant wat het onderhoud betreft (onderhoudsplan en 

hiermee verband houdende gamma's); 
- de inhoud van de voorgestelde onderhoudskavel; 
- een lijst van de losse onderdelen; 
- de applicaties, software en datafiches die nodig zijn voor de installatie, het 

beheer en de configuratie van het geïnstalleerde systeem; 
- de licenties van de geleverde software.  

 

IV. UITVOERING VAN DE OPDRACHT 

IV.1 VOERTAAL 

De voertaal in het kader van deze opdracht is het Frans en/of het Engels. De 
verstrekte documenten moeten zijn opgesteld in het Frans en/of het Engels en het 
personeel dat de opdracht uitvoert, moet een behoorlijke vaardigheid in een van beide 
talen hebben. 
 

IV.2 PLAATSING VAN BESTELLINGEN 

Het kadercontract wordt uitgevoerd aan de hand van specifieke contracten.  
Wanneer het Parlement uitrusting wenst te bestellen, stuurt het de contractant een 
ontwerp van specifiek contract ter ondertekening op. Daarin staan de te leveren 
goederen vermeld met het artikelnummer "ref" van de prijslijst, de prijs van de 
goederen conform de in het contract opgenomen prijslijst, het aantal, de 
leveringstermijnen, enz.  
 
Binnen vijf werkdagen na de toezending stuurt de contractant dit ondertekend terug 
naar de bevoegde dienst, wat geldt als bewijs van ontvangst en aanvaarding van de 
bestelling en de uitvoeringsvoorwaarden. Hij voegt er een voorstel voor de planning 
van de levering / installatie / inbedrijfstelling bij. Afhankelijk van zijn operationele 
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beperkingen keurt het Europees Parlement dit voorstel goed door het specifieke 
contract op zijn beurt te ondertekenen en te dateren. Per omgaande wordt een door 
beide partijen ondertekend exemplaar toegezonden aan de contractant.  
 

IV.3 INONTVANGSTNEMING VAN HET MATERIAAL 

De bevoegde dienst van het Europees Parlement moet van tevoren schriftelijk in 
kennis worden gesteld van de precieze datum van de dienstverlening. 
 
De levering van de uitrusting wordt officieel bevestigd middels een door beide partijen 
ondertekende leveringsbon, waarvan elke partij een kopie bewaart. 
 
De voorlopige inontvangstneming vindt 15 dagen na de inbedrijfstelling van het 
materiaal plaats. Deze gebeurt door het Europees Parlement of een door het 
Parlement gemachtigde instantie, na de levering en installatie van het materiaal op de 
plaats van gebruik, de configuratie en inbedrijfstelling van de apparatuur en de 
opleiding van het personeel. Op de dag van de voorlopige inontvangstneming begint 
de garantieperiode te lopen. 
 
De definitieve ontvangst gebeurt twaalf maanden na de voorlopige oplevering. 
 

IV.4 ONDER GARANTIE VALLENDE WERKZAAMHEDEN 

Alle in het kader van deze contracten geleverde uitrusting valt onder een volledige 
garantie van een jaar, zoals vermeld in het ontwerpcontract. Tijdens deze 
garantieperiode moet de contractant op eigen kosten alle gebreken en storingen 
verhelpen die in de bestelde uitrusting worden vastgesteld.  
De garantie dekt alles; de onderdelen, de werkuren en de verplaatsingen zijn ten laste 
van de contractant.  
Het Parlement kan per e-mail en/of per fax om interventie verzoeken. 
Als de hieronder vastgestelde interventietermijnen niet worden geëerbiedigd, worden 
boetes toegepast zoals vermeld in het ontwerpkadercontract. 
 

IV.4.1 Bepalingen i.v.m. werkzaamheden 

 
Installatietijden 
Tenzij anders vermeld vinden de installaties plaats op werkdagen tussen 8.30 en 
17.30 uur. 
 
Toegang van het personeel – accreditatie van de betrokkenen 
Iedereen die een taak moet uitvoeren in de gebouwen van het Europees Parlement, 
moet hiervoor geaccrediteerd zijn. Accreditatieaanvragen moeten 48 uur vooraf 
worden ingediend volgens de geldende procedure. 
De aandacht van de contractant wordt gevestigd op het feit dat het Parlement zich het 
recht voorbehoudt iedereen om veiligheidsredenen de toegang tot zijn gebouwen te 
weigeren. 
 
Ondersteuning tijdens de garantieperiode - wachtdienst 
Voor correctief onderhoud van uitrusting onder garantie moet het Europees Parlement 
steeds, alle dagen van het jaar de klok rond, contact kunnen opnemen met een 
gekwalificeerd persoon die de locatie en de installaties kent. De interventie die hierop 



 

Blz. 19 van 20 

 

volgt voldoet aan de eisen die zijn vermeld in de punten IV.4.2., IV.4.3. en IV.4.4. van 
dit document. 
 
Is dit niet het geval, dan moet in tweede instantie een leidinggevende van de 
contractant kunnen worden bereikt en alleen in urgente gevallen en in geval van 
overmacht omdat er geen contact kon worden gelegd, moet in laatste instantie een 
persoon op het derde hiërarchische niveau kunnen worden bereikt (de 
contactgegevens voor het bereiken van dit laatste niveau kunnen in een gestempelde 
envelop worden bijgehouden onder verantwoordelijkheid van een beperkt aantal 
vertegenwoordigers van het Europees Parlement). 
 
Een telefonische oproep van de door het Parlement aangewezen persoon (naderhand 
per e-mail bevestigd) moet volstaan opdat de contractant een persoon met 
wachtdienst stuurt die de locatie en de installaties kent. Deze persoon moet in staat 
zijn de storing te verhelpen of, als het niet mogelijk is de installatie snel opnieuw 
normaal te laten functioneren, de nodige instandhoudingsmaatregelen te nemen, de 
installatie met verminderde functionaliteit te laten werken en een beroep te doen op 
assistentiecontracten.  
 

IV.4.2 Interventietermijn 

In geval van defect van de uitrusting moet de contractant ter plaatse ingrijpen binnen 
24 werkuren nadat het defect hem is gemeld.  
 

IV.4.3 Termijn voor de voorlopige herinbedrijfstelling 

De contractant moet de uitrusting voorlopig weer in bedrijf stellen binnen 4 uur na zijn 
aankomst ter plaatse.  
 
Het systeem wordt beschouwd als zijnde voorlopig weer in bedrijf gesteld, als het op 
zijn minst voldoet aan alle minimumvereisten waarin is voorzien in het contract. 
 

IV.4.4 Termijn voor de definitieve herstelling 

De contractant moet zorgen voor de definitieve herstelling van de uitrusting binnen 
48 uur na de voorlopige herinbedrijfstelling.  
Deze termijn wordt met de kortste leveringstermijn verlengd als de nodige onderdelen 
of deelsystemen niet in de onderhoudskavel aanwezig zijn.  

 
Het systeem wordt beschouwd als zijnde definitief hersteld, als het opnieuw al zijn 
oorspronkelijke functies vervult en alle defecte elementen zijn vervangen. 
 

IV.5 MET DE UITVOERING VAN DE CONTRACTEN BELAST PERSONEEL 

In het kader van de uitvoering van de opdracht krijgen de personeelsleden van de 
contractant toegang tot de gebouwen en installaties van het Europees Parlement 
door middel van veiligheidspasjes die het Parlement hun uitreikt zodat zij aan de 
verschillende systemen kunnen werken. Aan deze identificatiebewijzen zijn rechten 
verbonden die strikt noodzakelijk maar voldoende worden geacht om zich van deze 
taken te kwijten, conform het beleid inzake toegangsrechten tot de 
veiligheidssystemen en de gebouwen van het Europees Parlement. 
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Het personeel dat wordt ingeschakeld dient vooraf door het Europees Parlement te 
worden goedgekeurd. Daartoe dient de contractant het Europees Parlement vijf 
werkdagen vóór enige installatie en/of levering de volledige gegevens mee te delen 
van zijn eigen personeel en het personeel van zijn toeleveranciers dat voor de 
installatie, de leveringen of de ondersteuning tijdens de garantieperiode wordt 
ingezet. 
 
Deze geïdentificeerde personen zijn als enige gemachtigd voor de uitvoering van de 
verrichtingen ter plaatse die onder deze opdracht vallen. 

 

IV.5.1 Persoon die verantwoordelijk is voor het contract 

De inschrijver is verplicht in zijn offerte aan te geven welke verantwoordelijke 
perso(o)n(en) gemachtigd is (zijn) om bij de uitvoering van het contract namens de 
contractant op te treden jegens de vertegenwoordigers van het Europees Parlement.  
 
Deze verantwoordelijke persoon is de directe gesprekspartner van de 
vertegenwoordigers van het Europees Parlement. Hij moet zowel schriftelijk als 
mondeling het Frans of het Engels beheersen. Hij is bij oproep door de 
vertegenwoordigers van het Europees Parlement op de locatie aanwezig. Hij is 
bevoegd en verantwoordelijk voor zijn personeel en de voor het contract 
ingeschakelde toeleveranciers. 
 

IV.5.2 Technisch personeel  

Het technisch personeel dat voor de installatie, de configuratie en het onderhoud van 
de betrokken uitrusting wordt ingeschakeld, beschikt over de vereiste technische 
vaardigheden om de opdracht binnen de gestelde termijnen uit te voeren. Voor kavel 1 
is het opgeleid inzake stralingsbescherming en beschikt het over de vergunningen of 
diploma's die door de desbetreffende nationale regelgeving vereist zijn. 


