VIDEO’S over tewerkstelling
trajecten – sensibilisering

Openbare Oproep tot Aanbesteding
Aanbestedende instelling:
De Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking “Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai” (ELKT)
Maatschappelijke zetel: 1 rue du Ballon - BP 749 – 59 034 Lille Cedex (Frankrijk)
Kantoren: Doorniksestraat 63 – 8500 Kortrijk (België)
Tel.: + 32 56 23 11 00

Voorwerp van de aanbesteding:
Het bedenken, ontwerpen, uitvoeren en produceren van zeer korte video's om mensen, in
een stadium voorafgaand aan de bestaande begeleidingsmechanismen, op niet-institutionele
wijze te sensibiliseren voor grensoverschrijdende tewerkstelling. Het voorstellen van een
eenvoudig, aangepast communicatieplan voor de verspreiding ervan (sociale media).
Aanbestedingsprocedure:
De aanbesteding wordt uitgeschreven bij eenvoudige aangepaste procedure in toepassing van
het Franse Code de la commande publique.
Selectiecriteria:
De offertes worden beoordeeld op basis van:
• de prijs (30%);
• de kwaliteit en originaliteit (70%) - met inbegrip van het aantal dagen dat aan de
opdracht wordt besteed, de competenties en ervaring van het team dat aan dit project
is toegewezen, het niveau van de technische deskundigheid (video's/sociale
media/communicatiestrategie), het gebruikte materiaal, het bewijs van kennis van de
grensoverschrijdende context, de naleving van de retroplanning, referenties (video's
en communicatiestrategie/plan).
De best gerangschikte offerte zal weerhouden worden.
Geschat bedrag van de opdracht:
Tussen 5.000 en 15.000 EUR (incl. btw) voor 6 tot 8 video’s afhankelijk van het voorgestelde
type en de kosten m.b.t. de taal.
Datum van het versturen van de oproep: 23 april 2021, 12 uur.
Uiterste datum van indiening van de offertes: dinsdag 1 juni 2021, 12 uur.
Uitvoeringstermijn van de opdracht: eerste deel van de deliverables (minstens 2 video’s) af te
leveren op 30 augustus en de overige deliverables op uiterlijk 29 september 2021.

Opvraging van het lastenboek:
Uitsluitend per e-mail gericht aan romain.maurer@eurometropolis.eu en
ira.keirsbilck@eurometropolis.eu.

Adres voor het indienen van de offertes:
Uitsluitend per e-mail gericht aan romain.maurer@eurometropolis.eu en
ira.keirsbilck@eurometropolis.eu.

Geldigheidstermijn van de offertes: 30 dagen te rekenen vanaf de uiterste datum voor het
indienen van de offertes.
Varianten: varianten zijn niet toegestaan.
Voor te leggen verantwoordingsstukken betreffende de kwaliteiten en competenties van de
kandidaat: Lijst met referenties waaruit met name de technische en creatieve kwaliteiten
blijken, alsook de kennis van de grensoverschrijdende regio en haar drie deelregio’s (Vlaamse,
Waalse en Noord-Franse deelregio).
Talen: met het oog op een beter begrip is de aanbesteding opgesteld in het Nederlands en in
het Frans, maar enkel de Franse versie heeft rechtsgeldigheid (voor de offerte dient de Franse
versie van de aanbesteding te worden bezorgd), de andere stukken van de offerte van de
kandidaat mogen in het Nederlands worden opgesteld.

