BIJLAGE 4: Vraag en Antwoordformulier
Opmerking: Indien de vraag niet aan een paragraaf kan gekoppeld worden, wordt in de eerste kolom “algemeen” vermeld.
Paragraaf

Paginanr.

Taal

Vraag

Antwoorden

E1

30

NL

- In het bestek document staat op pagina 30: “Het toestel
mag in zijn geheel niet meer wegen dan 1500 kg. De
lengte (buitenafmeting) van het toestel, transportband
inbegrepen, mag niet meer bedragen dan 500cm.”
Tijdens het verplichte plaatsbezoek is gebleken dat de
luchthaven een vloerbelasting van 3000 kg. kenbaar heeft
gemaakt naar de Douane. De machine welke wij beoogd
hebben heeft een gewicht van 1550 kg. Dit betreft een
overschrijding van 50kg. Is dit toegestaan?
- Met betrekking tot de aanvullende rollenbanen,
moeten deze aangevuld worden tot een totale lengte van
5 meter of gaat de voorkeur uit naar een prijs per
strekkende meter?
Tevens zouden wij graag willen weten of het om
aangedreven of niet aangedreven rollenbanen gaat.
Tijdens het verplichte plaatsbezoek heeft de Douane
aangegeven dat het de bedoeling is dat passagiers de
bagage op de rollenbaan plaatsen. Daarbij zouden
rollenbanen geactiveerd moeten worden om zodoende
de bagage door de scanner te verplaatsen. Het ligt dan
ook voor de hand dat de rollenbanen aangedreven
zouden moeten zijn maar graag zouden wij dit zeker
willen weten.
- Met betrekking tot de generator zouden wij graag
willen weten wat hier precies de bedoeling van is. Kunt u
hier wellicht wat meer informatie over verschaffen?

De gevraagde overschrijding van 50 kg is toegelaten.
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De voorkeur van de aanbestedende overheid gaat uit
naar een prijs per strekkende meter.

Zowel aangedreven als niet-aangedreven rolbanden zijn
toegelaten zolang ze hun functie maar vervullen.

Het scansysteem moet niet noodzakelijkerwijze gevoed
kunnen worden door een externe of onafhankelijke
voedingsbron maar moet wel aangesloten kunnen

worden op een standaard elektrisch stopcontact van 220
Volt
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Op bladzijde 28 van het bestek staat omschreven: “In zijn
offerte….. een service level voorstel doen bij onvoldoende
prestaties” Wat wordt hiermee exact bedoeld, een back
up plan?
Op bladzijde 31 van het bestek staat omschreven:
“Hiertoe moeten minstens een CD/DVD-writer, USBsleutel of externe HDD bijgeleverd en aangesloten
worden, met de nodige opslagcapaciteit voor één jaar
intensief gebruik van de bagagescanner (minimum
opslagcapaciteit in Gigabyte aanduiden, samen met een
indicatieve aantal opslagbare scanbeelden per resolutie.”
Om een inschatting van de grootte van de harde schijf te
krijgen, hoeveel scans worden er per dag globaal
gemaakt (indicatief)?
Op bladzijde 31 van het bestek staat omschreven: “Het
systeem moet kunnen worden uitgebreid met een
tweede (of derde) scherm en/of vanaf afstand kunnen
beheerd worden.”
Kunt u beschrijven wat er precies bedoelt wordt met het
vanaf afstand kunnen beheerd worden?
Dienen de images op afstand uitgelezen te worden? Wat
exact moet er op afstand mogelijk zijn?
Op bladzijde 31 van het bestek staat omschreven dat de
het beeldscherm 3D compatibel dient te zijn. Op pagina
32 staat omschreven: “Met betrekking tot de software
wenst de aanbestedende overheid een systeem waarbij
kan aangegeven worden welke voorwerpen gedetecteerd
werden, zodat deze foto’s later als referentiemateriaal
kunnen gebruikt worden en dat
- meerdere aanzichten aanbiedt;

Met een ‘service level’ wordt bedoeld : een geheel van
afspraken inzake kwaliteit en snelheid van service in geval
van storing en defecten, met vermelding van sancties
(boetes).
Gemiddeld zullen er per dag 80 à 120 scans worden
gemaakt.

De operatoren willen over de mogelijkheid beschikken
om de beelden eveneens te kunnen bekijken vanuit het
bureel dat zich bevindt naast de exit zone, zijnde op een
afstand van een 5tal meter van de plaats waar de
bagagescanner zal worden opgesteld.

‘3D is geen vereiste doch mag als optie aangeboden
worden’

- dieptezicht genereert;
- objecten op meerdere wijzen weergeeft.”
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Wat betreft een 3D compatibel monitor en 3D in het
algemeen, dit is alleen mogelijk door middel van CT
scanning. Dit terwijl er terwijl er op pagina 29 staat
omschreven dat de X-Ray machine moet voldoen aan het
volgende: “Dubbele beeldvorming, zowel horizontaal als
verticaal is vereist.”
Wat is precies de bedoeling met een monitor met 3-d
mogelijkheden?
Op bladzijde 33 van het bestek staat het onderwerp
De opleiding moet eveneens een beeldanalyse-training
opleiding omschreven. Wat voor soort opleiding moet er omvatten.
worden verzorgd? Betreft dit beeld analyse training of
alleen operator training?
Is het te gebruiken test piece een Standard Test Piece
(STP)?

Zowel de EWSTP-kit als de gewone STP case mogen
aangewend worden, rekening houdend evenwel met het
feit dat de STP-kit per zicht moet geherpositioneerd
worden.
Kunt u verduidelijken wat de test locatie exact betreft?
De testen zullen plaatsvinden op de plaats waar de
bagagescanner geïnstalleerd wordt, zijnde de
aankomsthall op de luchthaven van Oostende.
Kunt u deze functie verduidelijken: “Het systeem moet op Het systeem moet automatisch functioneren. Bij pannes
twee manieren kunnen worden bediend, zowel manueel
evenwel moeten de te scannen voorwerpen die zich nog
als automatisch”. (Bladzijde 30).
op de transportband bevinden, manueel eenvoudig te
verwijderen zijn.
Kunt u hetgeen omschreven op pagina 30 van het bestek: Een X-Ray bagagescanner die bestand is tegen corrosie
“De bagagescanner moet bestand zijn tegen maritieme komt aan deze eis tegemoet.
weersinvloeden” verduidelijken? Zou een X-Ray
bagagescanner welke bestand is tegen corrosie deze eis
dekken?
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Op pagina 31 van het bestek staat omschreven: “De PC en
de bijhorende randapparatuur is aangesloten op een UPS.
Deze UPS voorziet in een autonomie van 15 minuten en is
in staat om op een gecontroleerde wijze de apparatuur uit
te
schakelen.”
Kunt u verduidelijken of de PC automatisch moet worden
afgesloten of dat de operator deze handeling dient te
verrichten?
Op pagina 31 van het bestek staat omschreven: “Alle X-Ray
beelden, geconverteerde beelden naar een ander formaat
(bijv. jpeg, png, bmp) moeten lokaal kunnen gestockeerd
worden. De stockagemogelijkheden moeten zo uitgebreid
mogelijk zijn. Het stockagesysteem moet redundant
derwijze opgebouwd zijn dat recuperatie van opgeslagen
beelden op eenvoudige wijze kan gebeuren.”
Kunt u verduidelijken of een dubbele harddisk vereist is
om het stockagesysteem van een redundante opbouw te
voorzien?
Op pagina 31 van het bestek staat omschreven: “Het moet
mogelijk zijn om gescande beelden om te zetten in
formaten als BMP of JPEG.” Kunt u verduidelijken of dit
automatisch
dient
te
geschieden
of
niet?

De PC moet automatisch worden afgesloten.

Het staat de inschrijvers vrij de middelen (dubbele
harddisk of andere) te kiezen om aan de gestelde eisen
voldoen.

Dit moet enkel kunnen gebeuren op verzoek van de
operatoren.

Op pagina 31 van het bestek staat omschreven: “Hiertoe Gemiddeld zullen er per dag 80 à 120 scans worden
moeten minstens een CD/DVD-writer, USB-sleutel of gemaakt.
externe HDD bijgeleverd en aangesloten worden, met de
nodige opslagcapaciteit voor één jaar intensief gebruik van
de bagagescanner (minimum opslagcapaciteit in Gigabyte
aanduiden, samen met een indicatieve aantal opslagbare
scanbeelden
per
type
resolutie.”
Kunt u verduidelijken wat intensief gebruik van de
bagagescanner en het aantal beelden gedurende een jaar
zijn? Dit om rekening te houden met de opslagcapaciteit.

Wat moet de hoogte zijn van de vloer (= transportband) De hoogte van de transportband moet zodanig zijn dat de
van de scanner?
te scannen bagage /colli door een persoon met
gemiddelde grootte op eenvoudige wijze, dit wil zeggen
zonder teveel inspanningen, op de transportband kan
worden gelegd en ervan kan worden verwijderd na
scanning.
U duidt aan dat de tunnel een opening dient te hebben van De tunnelopening moet minimum 100 cm (breedte) x 100
100cm x100cm x100cm. Met wat moet de derde 100cm cm (hoogte) bedragen.
overeenkomen? Betreft dit de hoogte van de bagagedrop?
De diepte van de tunnel? De maximale lengte van een te
scannen object?
U duidt aan dat het scansysteem geheel autonoom Het scansysteem moet niet noodzakelijkerwijze gevoed
kunnen moet functioneren door middel van een generator kunnen worden door een externe of onafhankelijke
of dynawatt met een werking van ten minste 8 uur. Moet voedingsbron maar moet wel aangesloten kunnen worden
het systeem gevoed worden door een externe en op een standaard elektrisch stopcontact van 220 Volt
onafhankelijke voedingsbron of moet het worden
aangesloten op een standaard elektrisch stopcontact van
220 Volt?
U duidt aan dat de werkzaamheden voor het opstellen (en Het voorwerp van de overheidsopdracht betreft een vast
eventueel ontplooien) van de scanner niet meer dan 15 scansysteem. De zinsnede '…te rekenen vanaf de
minuten in beslag mogen nemen, met een ploeg van max. aankomst van het voertuig op de site tot aan de eerste
2 personen, te rekenen vanaf de aankomst van het toestel scanning' moet een materiële vergissing en moet
op de site tot aan de eerste scanning. Moet het systeem bijgevolg als niet geschreven worden beschouwd.
mobiel of vaststaand zijn nav referentie van §E1 pagina 29
Het systeem moet op twee manieren kunnen worden Het systeem moet automatisch functionneren. Bij pannes
bediend, zowel manueel als automatisch. Welke functie evenwel moeten de te scannen voorwerpen die zich nog
dient te beschikken/gerealiseerd worden door het toestel op de transportband bevinden, manueel eenvoudig te
met X stralen?
verwijderen zijn.

Moet de taal die gebruikt worden voor de telefonische De taal die gebruikt wordt voor de telefonische diagnose
diagnose verplicht Nederlands zijn of worden andere talen moet verplicht Nederlands zijn.
zoals Frans of Engels ook toegelaten?

