Vragen en antwoorden in het kader van de openbare procedure voor een raamovereenkomst voor de aankoop van klein gereedschap, lampen,
inspectiespiegels en stapelbakken - Bestek nr. S&L/DA/2020/046
Nummer

Punt/
paragraaf

Paginanr.

Vraag

Antwoord

1

E.10.3. en
E.12.3.

84 en 86

We hebben volgende vraag met betrekking tot
perceel 9 en perceel 11.

De aanbestedende overheid moet een set (herlaadbare)
batterijen apart kunnen bestellen, los van de aankoop van een
lamp. Het gaat dus inderdaad over een supplementaire set,
volgens de vereisten van het bestek.

In het bestek wordt gevraagd om ook offerte te
maken voor een set (herlaadbare) batterijen
(telkens post 2 van het bestek). De fabrikant
voorziet echter altijd reeds (al dan niet
herlaadbare) batterijen bij de lamp. Betekent
dit dat jullie offerte wensen voor een
supplementaire set batterijen bovenop de
batterijen die standaard worden geleverd bij de
lamp ?
2

3

E.10

E.13

84

87

Gevraagd: minimaal IP 67.

IP 67 is het minimum.

Vraag: volstaat een aanbieding IP54?

IP 54 volstaat dus niet.

Gevraagd: eigenschap van de verlichting: led
verlichting met minimaal 2000 lumen per
lamphoofd.

Er moet minimaal 2000 lumen per lamphoofd zijn als de werflamp
op de laagste stand staat (= minimale modus).

Vraag: is dat bij de maximale modus?
4

E.13

87

Gevraagd: eigenschappen van de accu: bij
volle accu is de brandtijd minimaal 4 uur bij
volle lichtsterkte.
Vraag: de maximale / volle lichtsterkte is niet
gespecifieerd. Volstaat 8 uur aan 11 000
lumen?

Aangezien de maximale / volle lichtsterkte niet gespecifieerd is,
volstaat 8 uur aan 11 000 lumen, mits respect voor de
minimumeis “Bij volle accu is de brandtijd minimaal 4 uur bij volle
lichtsterkte”.
Natuurlijk geldt: hoe langer de brandduur, hoe beter en hoe hoger
het maximaal aantal lumen, hoe beter (zie de gunningscriteria).

5

E.10

84

Perceel 9 – Atex LED zaklamp met toebehoren
Een lamp met de gevraagde performantie en
eigenschappen bestaat niet in een versie met
een touwtje om rond de pols te houden. Om
een degelijke lamp aan te bieden zouden we
graag opteren voor een lamp met
schouderriem. Mogen we daarvan afwijken?

6

E.13

87

Perceel 12 – werflamp met statief op accu
We kunnen een lamp aanbieden met een
masthoogte van 82 cm (3000 lumen en
autonomie van 15 uur). Dit kan geleverd
worden samen met een speciaal daarvoor
aangepaste koffer. Mogen we afwijken van de
eis dat het lamphoofd in hoogte verstelbaar is
tussen 1m en 2m?

7

E.10

84

Voor perceel 9 dient een ATEX LED zaklamp
te worden aangeboden.

Neen, er mag niet afgeweken worden van de bepalingen van het
bestek.

Neen, er mag niet afgeweken worden van de bepalingen van het
bestek.

De zaklamp is bedoeld voor Atex zone 2, voor
scheepsdoorzoekingen met ontploffingsgevaar van gassen.

Er wordt gesproken over een ATEX zaklamp in
overeenstemming met richtlijn 2014/34/EU. Er
wordt echter niet gespecifieerd voor welke
ATEX zone voldoen dient te worden: Zone 0 /
Zone 1 of naar Dust / Gas / Mining?
Waarvoor dient de lamp gebruikt te worden?
Zodoende kunnen we helpen om de juiste
zone te kiezen.
8

E.4.

72

Gevraagd: geleverd met minstens 3
reservemesjes per mes.
Vraag: onze messen zijn geleverd zonder;
maar er kunnen uiteraard altijd extra mesjes
als reserve aangekocht worden. Mag dit zo
aangeboden worden?

De reservemesjes (minstens 3) moeten begrepen zijn in de prijs
van een veiligheidsmes. Ze moeten samen met ieder mes
geleverd worden.

