Questions/réponses
Cahier spécial des charges S&L/DA/2018/014
«Services de gardiennage dans le complexe d’immeubles de la Finance Tower et du Door Building»
Vragen/Antwoorden
Bestek S&L/DA/2018/014
«Bewakingsdiensten in het gebouwencomplex Finance Tower en Door Building»
Numéro/
nummer

Page/
Pagina

1

2

3

Point/
Punt

Questions/Vragen

Réponses/Antwoorden

Prijsinventaris post 1 :
De agenten die voor de Front Office-ontvangst (Taks On WebDienen we voor de totaalberekening van post 1 ook rekening periode) voorzien zijn, moeten worden opgenomen in de totale
te houden met de agenten SQ van de Taks On web-periode? prijs voor post 1 zoals beschreven in punt 3 van het document
«Omschrijving van de opdracht».
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Omschrijving van de opdracht :
Op pagina 5 van de omschrijving van de opdracht staat in
voetnoot 5 : “Hetzij een totaal van 9 personen overdag en 4
personen ’s nachts en tijdens de weekends”. Dit in
tegenstelling tot de tabel die melding maakt van 9 personen
overdag en 5 personen ’s nachts en tijdens de weekends. Wat
is het correcte aantal?
Plaatsbezoek :
Is er een plaatsbezoek voorzien?

Il y a lieu de lire :
« Soit un total de 9 personnes en journée, 2 personnes pour la nuit
et 3 personnes pour les weekends. »
Er dient gelezen te worden :
« Hetzij een totaal van 9 personen overdag, 2 personen ’s nachts
en 3 personen tijdens de weekends.
Het niet-verplichte plaatsbezoek zal op 8/10/2018 om 10u30
plaatsvinden.
De bezoekers worden aan de Kruidtuinlaan,50 verwacht.
Om te mogen bezoeken, is het vereist om de
vertrouwelijkheidsverklaring in bijlage 4 van dit bestek in te vullen
en te ondertekenen en ze via e-mail terug te sturen naar het adres:
finprocurement@minfin.fed.be.
Tijdens dit bezoek zullen er geen vragen over de opdracht worden
beantwoord.
Aan de bedrijven wordt gevraagd om zich uiterlijk 24 uur vóór de
datum van het bezoek aan te melden bij de heer Dimitri Monderen
door een e-mail te sturen naar: dimitri.monderen@minfin.fed.be.

Om deel te nemen moeten de bezoekers aan de hand van een
document (bijvoorbeeld: een visitekaartje) kunnen bewijzen dat ze
tot het genoemde bedrijf behoren. Indien dit document niet wordt
voorgelegd, zal de vertegenwoordiger van de aanbestedende
overheid de bezoeker de toegang weigeren.
Het gebruik van camera's en fototoestellen is verboden.

La visite des lieux non obligatoire aura lieu le 8/10/2018 à 10h30.
Les visiteurs sont attendus au 50, Bld du Jardin Botanique.
Pour être autorisé à la visite des lieux, il est nécessaire de compléter
et de signer la déclaration de confidentialité en annexe 4 du cahier
spécial des charges et de la renvoyer par courriel électronique à
l’adresse : finprocurement@minfin.fed.be.
Lors de cette visite, il ne sera répondu à aucune question relative au
marché.
Les sociétés sont priées de s’annoncer à Monsieur Dimitri
Monderen au plus tard 24 heures avant la date de la visite par mail
à l’adresse suivante : dimitri.monderen@minfin.fed.be.
Pour participer, les visiteurs devront prouver, grâce à un document
(par exemple : une carte de visite), leur appartenance à ladite
société. Si ce document n’est pas présenté, le représentant du
pouvoir adjudicateur refusera l’accès au visiteur.
L’utilisation des caméras et appareils de photographie est interdit.
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Wanneer is de start van uitvoering voorzien?
Effectief vanaf 15 oktober – 180 kalenderdagen geteld?

Begin 2019, de begindatum van het contract wordt vermeld in de
kennisgeving van de gunning van de opdracht.
De inschrijvers blijven door hun offerte gebonden gedurende een
termijn van 180 kalenderdagen, die aanvangt op de dag na de dag
van de opening van de offertes.
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Hebben jullie iets meer info met betrekking over het aantal Deze gegevens zijn opgenomen in het document “Omschrijving van
agenten? Dit is niet duidelijk af te leiden uit het bestek?
de opdracht”.
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Is er een site visit mogelijk?

Zie punt 3.

Pourriez-vous nous dire quelle est la société de gardiennage
en place actuellement afin que nous puissions leur
demander les informations de reprise ?
Peut-on demander une visite des lieux afin de répondre au
mieux aux attentes du CSC ?
Afin de compléter au mieux le bordereau de prix, pourriezvous m’indiquer les dates de la période « Tax-on-Web » ?

Cette information sera donnée à l’adjudicataire du marché au
moment de la notification d’attribution.
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Voir point 3.
La période de Tax On Web se situe début juin à mi-juillet.

