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Questions/Vragen

Wat het testbestand betreft, bestaat er een document dat
uitleg verschaft over:
-

-

de gegevens, de verschillende lagen, de bedoelde
zones, de reden waarom een zone voor Bli_EaZo alleen
de gemeente Aat en niet een andere locatie betreft, de
vraag of de vijf zones in aanmerking moeten worden
genomen …
uw verwachtingen in verband met de test: de volledige
test komt neer op het ontwikkelen of parametriseren
van een relatief nieuwe tool alvorens de offerte in de
wacht te slepen, hoever moeten we gaan?

Réponses/Antwoorden

De definitie van elke laag staat vermeld in het document
‘specificaties kadastraal plan’ waarvan de hyperlink in het bestek is
opgenomen.
Het te bereiken resultaat wordt in het bestek beschreven: ja, de tool
moet een resultaat opleveren met een betrouwbaarheidsindex.
Het geleverde testbestand is vergelijkbaar met de onbewerkte
gegevens die de tool zal behandelen, nl. een extract van de lagen
van het kadastraal percelenplan van een gemeente. De definities
van de lagen staan vermeld in het document ‘specificaties
kadastraal plan’. Voor de test hebben we deze extract beperkt tot
enkele afdelingen van de stad Aat.
Het is normaal dat niet alle lagen per se een object in een bepaalde
zone hebben.
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III.3.4 - 2

Ook hier hebben we meer informatie nodig over de
testgegevens en de verwachte processen, ook al bepaalt u het
gewicht, de interne en externe lagen, de statistieken in het
bestek.

In het bestek en/of de in de hyperlink vermelde bestanden
bevinden zich alle gevraagde definities; onder meer die van een
blok en wat men verstaat onder INSPIRE-norm met betrekking tot
een blok.
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Bijlage 3, pt 5

Er wordt vermeld: ‘5. Upload het document
“xxxxxxxxxxxxxxxxx”, beschikbaar onder de rubriek “Document”
van de aankondiging van een opdracht op e-Notification
(https://enot.publicprocurement.be)’.
Vraag: er zijn slechts 4 pdf’s (2 NL en 2 FR) op de website en er
kan blijkbaar geen UEA worden gedownload. Is dit normaal?

Inderdaad, we hebben liever dat u het UEA downloadt op de
volgende website:
https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=nl
De inschrijvers dienen het online document af te drukken, te
tekenen en daarna op te laden met hun offerte op e-tendering.

