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Réponses/Antwoorden

We hebben onlangs voor FOD Justitie in Tongeren 1 miljoen De documenten moeten in hun originele papiervorm worden
documenten besmet door schimmel gescand en terug geprint bewaard en overeenkomstig de voorschriften van het bestek
op “proper” papier.
worden behandeld.
Dit kan volgens ons een goed alternatief zijn aan de gamma
stralen of andere behandelingen.
In het bestek worden diverse periodes genoemd waar de
werkzaamheden betrekking op hebben. Welke periode is de
juiste?

Duur van het contract
De datum van het begin van het contract zal worden vermeld in de
kennisgevingsbrief betreffende de gunning van de opdracht.
Het contract wordt gesloten voor een duur van 4 jaar.
Op pagina 4 wordt geschreven over gesloten dossiers. De dossiers zijn gesloten; een deel (± 30%) staat in archiefdozen.
Betekent dit dat de dossiers in gesloten Archiefdozen zitten, Er zijn onder meer veel registers, maar ook A4-bladen, A3zo nee wat betekent gesloten dossiers dan?
bladen,... die zijn geklasseerd in mappen, plannen, enz.
In het bestek wordt melding gemaakt over ± 15 gebouwen. De gebouwen zijn verspreid over het grondgebied van België, het
Wilt u ons de adreslijst zo spoedig mogelijk beschikbaar merendeel in het Brusselse en Vlaamse Gewest.
stellen ivm het bepalen van transportkosten?

Is per gebouw bekend hoeveel archief er staat? Zo ja, dan Vijf gebouwen hebben meer dan 1 lopende km archief, de andere
ontvangen we graag een overzicht daarvan.
gebouwen tussen tien en enkele honderden meters.
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Pagina 40 : Bij de behandeling wordt geen melding gemaakt
van verwijderen ijzermaterialen. Kunnen we ervan uitgaan
dat er geen ijzer in het archief zit? Als dit wel aanwezig is,
dient ijzer verwijderd te worden?
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Pagina 40 : Bij de behandeling wordt geen melding gemaakt
van verwijderen plastic. Kunnen we ervan uitgaan dat er geen
plastic in het archief zit? Als dit wel aanwezig is, dient plastic
verwijderd te worden?
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Pagina 43 : Welke formaten (in centimeters svp) hebben de
te doubleren documenten?
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Om de documenten te kunnen behandelen, moet de
opdrachtnemer de nietjes verwijderen. Het verwijderen van de
nietjes valt dus onder zijn verantwoordelijkheid. Het merendeel
van de archieven zijn registers en hebben geen of weinig nietjes en
paperclips.
De inschrijver wordt geacht alle mogelijke kosten die verband
houden met de diensten in zijn prijzen te hebben opgenomen (zie
punt C3 pg. 12 van het bestek).
Wanneer er plastic dient te worden verwijderd, is dit ten laste van
de opdrachtnemer. Het merendeel van de archieven zijn registers
en hebben geen of weinig plastic.
De inschrijver wordt geacht alle mogelijke kosten die verband
houden met de diensten in zijn prijzen te hebben opgenomen (zie
punt C3 pg. 12 van het bestek).
Alle formaten zijn mogelijk; het werk zal worden gefactureerd op
basis van de oppervlakte van het document en van de prijs per m².
Het merendeel van de archieven zijn ingebonden registers groter
dan 25 x 36 cm
Het doubleren gebeurt op basis van de aanvraag op de bestelbon.

Moeten documenten volledig gedoubleerd worden of
volstaat doublage van de zwakke delen?
Gaat u ervanuit dat kleine en middelgrote formaten Het aanvezelen van formaten is niet in het bestek opgenomen.
aangevezeld mogen worden?
Pagina 50 : Wat verstaat u onder “stof verwijderen aan de
buitenkant”? Bedoelt u daarmee het stof aan de buitenkant
van een archiefdoos? Zo ja, dienen wij de archiefdoos dan
nog steeds te verwijderen?
Pagina 51 : Geraamde hoeveelheid 10.000 m2. Zit deze
hoeveelheid in de genoemde 9.500 meter?

Het betreft het afstoffen van de externe oppervlakten van de
documenten, zonder elke pagina af te stoffen. Het betreft hier niet
de dozen.

Om geen misverstand te laten ontstaan over vierkante meters
en lopende meters : Omdat er 16 A4 formaten in 1 m2 gaan,
betekent het dat er 160.000 A4 formaten in 10.000 m2 gaan.
Klopt dit met uw aantallen?
Indien wij perceel 2 mogen uitvoeren en we komen tijdens de
behandeling van de stukken tegen dat de uitwerking van

De oppervlakte in m² voor het doubleren zal worden bepaald op
basis van de werkelijk te behandelen oppervlakten, die voor het
merendeel groter zijn dan een A4.

Neen, perceel 2 bestaat uit punt A (behandeling van droge en
vochtige documenten) en B (doubleren). Het betreft een geraamde
hoeveelheid.

Bij onenigheid tussen de opdrachtnemer van perceel 1 en perceel
2 zal er een beroep worden gedaan op specialisten van het
centrum voor restauratie van het “Algemeen Rijksarchief”.

perceel 1 hier niet bij aansluit. In ons inzicht dan leidend of
hetgeen in perceel 1 is opgesteld?
Er lijken pagina’s te ontbreken in bijlage 2 : Vaste inrichting. Er ontbreken geen pagina’s.
Klopt dat? Zo ja, dan ontvangen wij de pagina’s graag alsnog.
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Bestaat de mogelijkheid om een bepaalde dienst te Ja, u kunt contact opnemen via het volgende e-mailadres:
bezichtigen waar dergelijke archiefdocumenten staan michel.soeur@minfin.fed.be om een bepaald gebouw te bezoeken
gestockeerd.
vóór de opening van de offertes.
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Als ik het goed begrijp is het de bedoeling een prijs te geven Ja, u heeft het goed begrepen.
voor de behandeling telkens van 100 lopende meter en zal
het gaan over verschillende opdrachten gespreid over 4 jaar.
In de prijzen zit dus alles inbegrepen, inclusief ophaling en
terugbrengen van documenten.

Pagina 54 : Er staat geen uitleg bij voetnoot 1, 2 en 3. De verwijzingen naar de voetnoten (5, 6 en 7) stemmen overeen
Voetnoot 5, 6, 7 ontbreken in zijn geheel. Graag ontvangen met de voetnoten 1, 2 en 3.
we alsnog de informatie.
Voorbeeld: wanneer u op verwijzing 5 klikt, verschijnt de tekst die
overeenstemt met verwijzing 1.
Bestaat de mogelijkheid om voorbeelden, eventueel foto’s te Het merendeel van de documenten zijn ingebonden boeken groter
zien van de te behandelen archiefdocumenten.
dan 25 x 36 cm. Het kan ook gaan om plannen in alle formaten en
De vraag is gaat dit over boeken, mappen of beide.
niet-ingebonden documenten in A4-formaat, folio of andere.
Wat zijn eventueel de afmetingen in hoogte, lengte, breedte
van deze archiefdocumenten?

