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Op pag. 4 van het bestek staat vermeld dat leren banden, perkament,
zegels, fotografische en audiovisuele dragers geen deel uitmaken van
de opdracht. Tijdens de bezoeken zijn wij wel leren banden
tegengekomen. Klopt de informatie uit het bestek wel? Of moeten
deze banden toch gewoon behandeld worden?
Op pag. 24 van het bestek staan de Uitvoeringsplaatsen benoemd.
Naast de 6 ophaallocaties staan hier ook de plaatsen Luik en SaintHubert. Zijn dit de locaties waar het archief na behandeling bezorgd
moet worden? Kan u per ophaallocatie aangeven waar het na
behandeling naartoe moet en of het de totale omvang betreft die op
de betreffende locatie is opgehaald?

Deze opdracht heeft ENKEL betrekking op de ingrepen op papieren
documenten die al dan niet zijn ingebonden, met UITZONDERING van
leren banden, perkament, zegels, fotografische en audiovisuele
dragers.

Voorbeeld: Er moet ca. 3.146 m1 archief in Brussel worden opgehaald
voor behandeling. Waar moet dit archief na behandeling afgeleverd
worden? En gaat dat om het geheel? Of kan het ook zo zijn dat 1/3
naar Brussel gaat, 1/3 naar Luik en 1/3 naar Saint-Hubert?

Er moet worden gelezen:
6.1.1. Uitvoeringsplaatsen
De diensten worden uitgevoerd in de gebouwen die zich in de
volgende steden bevinden: Mechelen, Leuven, Oudenaarde,
Dendermonde, Brussel, Malmedy.
In plaats van:
De diensten worden uitgevoerd in de gebouwen die zich in de
volgende steden bevinden: Mechelen, Leuven, Oudenaarde,
Dendermonde, Brussel, Malmedy, Luik en Saint-Hubert.
Binnen het raam van dit contract zal geen enkele prestatie en geen
enkele opslag worden uitgevoerd in Luik en Saint-Hubert.
De archieven moeten telkens volledig afgeleverd worden op de
locatie van ophaling, behalve voor het gebouw te Brussel. Deze
laatste moet volledig worden afgeleverd in het FINTO gebouw.
Adres: Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel
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Hoe moeten de archieven na behandeling afgeleverd worden?
Moeten ze op de afleverlocatie weer op volgorde in stellingen worden
gezet? Of leveren we de archieven op pallets af en zorgt u zelf voor
plaatsing in stellingen?
Op pag. 30 van het bestek is informatie terug te vinden mbt. de
facturatie. Er wordt gesproken over maandelijkse facturatie. Kunt u
bevestigen dat wij verrichte werkzaamheden iedere maand kunnen
factureren?

Zie de instructies uit punt 6.5.2 van het bestek - Verpakking na de
behandeling.

We bevestigen dat er een maandelijkse facturatie kan worden
opgemaakt. Op deze factuur moeten de correct uitgevoerde en
aanvaarde prestaties duidelijk worden vermeld.
Als er geen enkele correcte prestatie werd uitgevoerd voor een
bepaalde maand, kan er geen factuur worden opgemaakt.
Voorbeeld: Perceel 5 ca. 3.146 m1 archief Brussel wordt u In geval van prestaties in meerdere percelen moet er een aparte
aangeboden voor een bedrag van € 1.000.000,-. Voor de uitvoering factuur per perceel worden opgemaakt.
hebben wij 4 maanden ingepland, start 01 juli 2019. Kunnen de
werkzaamheden verricht in de maand juli aan het eind van deze
maand gefactureerd worden? Idem voor de overige 3 maanden?
Bij de Technische Voorschriften, startend op pag. 33, wordt bij Indien deze niet gecontamineerd zijn en inderdaad in goede staat
verwerking gesproken over opnieuw verpakken. Kunnen wij er van verkeren; akkoord.
uitgaan dat verpakkingsmaterialen die in goede staat verkeren niet
vervangen hoeven worden?
Op pag. 36 staat bij “Bestralen met gammastralen” dat een De intensiteit van de behandeling moet ervoor zorgen dat de
gammastraaldosis van 8 +/- 2 kGray gehanteerd moet worden. Echter aanwezige sporen, kiemen en andere schadelijke organismen
is de huidige dosering die wordt toegepast voor het afdoden van volledig worden vernietigd zonder dat de documenten worden
aanwezige sporen, kiemen en andere schadelijke organismen 6 kGray beschadigd.
minimaal. Deze dosering is vastgesteld door het gammastraalbedrijf
Steris. Kunt u bevestigen dat wij een dosering van 6 kGray minimaal
aan kunnen houden?
Op de locatie Malmedy troffen wij registers aan waarvan veel De banden van de 75 delen van het “Grundbuch” kunnen enkel
bladzijden verkleefd zijn. Ook waren de registers soms zeer zwak door worden weggehaald als dat noodzakelijk blijkt. In dat geval kunnen
vervilting van het papier. Deze registers komen eigenlijk in aanmerking de bladen in een map van zuurvrij papier geplaatst worden.
voor restauratie. In het bestek wordt niet gesproken over het opheffen
van verklevingen en ook niet over restauratie. Op pagina 37 van het
bestek staat beschreven dat registers waarvan de banden niet meer De restauratie van de verkleefde delen maken geen deel uit van deze
kunnen worden gerecupereerd, uit de omslag worden gehaald en opdracht. Deze moeten gereinigd worden. Indien restauratie
afzonderlijk in een map van zuurvrij papier en een archiefdoos worden noodzakelijk is zal dit deel uitmaken van een andere opdracht.
geplaatst. Kunt u bevestigen dat registers die verklevingen vertonen of
zeer zwak zijn niet behandeld hoeven worden? Om stukken te reinigen
is het namelijk wel noodzakelijk verklevingen op te heffen. Is reiniging
van het deel dat niet verkleefd is dan voldoende?
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Op de locatie te Malmedy werden tijdens ons bezoek 3 ruimten met
archief aangewezen. Onze contactpersoon kon niet duidelijk
aangeven welke archieven deel uit maken van de opdracht. Na
telefonisch contact gaf onze contactpersoon aan dat het slechts om 1
ruimte gaat. Wij gaan er van uit dat dit klopt. In deze ruimte stonden
hoofdzakelijk registers. Ook lagen op enkele bovenste planken losse
pakketten met archief, zie foto. Moeten deze ook behandeld worden?
Op de locatie Malmedy kunnen de registers via de trap naar boven
worden verhuist en vervolgens naar de vrachtwagen worden
gebracht. In de kelder is echter ook een klein raampje dat open kan.
Aan de buitenzijde zit er een klein hekje voor het raam, zie foto.
Kunt u zorgen dat dit hekje open kan, zodat de registers via deze weg
naar buiten kunnen?
Op de locatie Brussel gaf onze contactpersoon aan dat uit alle
aanwezige ruimten al het archief behandeld moet worden. Wij
hebben de totale hoeveelheid geteld en komen op ca. 2.300 m1
registers, 1.200 m1 archiefdozen en ca. 1.400 m1 losse dossiers. In
totaal ca. 4.900 m1 archief. Veel meer dan de 3.067 m1 archief dat als
te behandelen hoeveelheid in het bestek staat. Moet wel al het
archief behandeld worden? Heeft u gegevens beschikbaar die
aangeven hoeveel archief zich in de verschillende ruimten bevind? En
heeft u daarbij ook geregistreerd om wat voor soort archief het gaat?
Registers, losse dossiers en/of archiefdozen?
Op de locatie Brussel zijn volgens uw gegevens ook vochtige archieven
aanwezig. Op moment van bezoek zijn door ons geen natte archieven
aangetroffen. Wat bedoelt u met vochtig? Zijn deze archieven echt
nat of is hierbij een hoge vochtgraad gemeten? Bijvoorbeeld doordat
er een lekkage in de betreffende ruimte is geweest en de archieven
voor een langere periode in een vochtige ruimte hebben gestaan.

De behandeling zal in overeenstemming zijn met het bestek.

De verplaatsing van de archieven moet via de trap worden
uitgevoerd niet via het raam.

Zoals op alle locaties is in mei 2018 een inventarisatie gebeurd
door het Rijksarchief waarbij rekening is gehouden met het
over te dragen (aan het Rijksarchief), het te bewaren en het te
vernietigen archief. De in het lastenboek opgenomen
hoeveelheden zijn hierop gebaseerd.

De archieven in de Regentschapsstraat zijn momenteel
inderdaad droog. Geruime tijd geleden is in 1 van de kelders
een lek geweest waardoor de archieven toen in een vochtige
omgeving stonden.

Op de locatie Leuven heeft mevrouw Van den Eynde ons een keurig Volgens de inventaris van het bestek 476,25 m.
overzicht overhandigd waarop af te lezen is in welke stellingen de
archieven staan opgeslagen. Op dit overzicht staat ook vermeld dat de
omvang 284,4 m1 betreft. Dit komt zeer redelijk overeen met onze
telling, maar niet met de aantallen die in het bestek staan vermeld. In
totaal gaat het om ca. 200 m1 minder te behandelen archief. Van
welke aantallen moeten wij in ons voorstel uitgaan?
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Op de locatie Mechelen zijn de te behandelen archieven door Volgens de inventaris van het bestek 707,45m.
medewerkers van het Rijksarchief gekenmerkt met een groen rond
stickertje. Deze archieven zijn door ons geteld en wij komen uit op ca.
242 m1 registers, 14 m1 archiefdozen en ca. 36 m1 losse dossiers. In
totaal ca. 292 m1 archief. Veel minder dan de ca. 707 m1 archief dat als
te behandelen hoeveelheid in het bestek staat. Hoe kan dit? En van
welke hoeveelheid moeten wij uitgaan in onze offerte?
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Wij hebben van verschillende contactpersonen vernomen dat de door
het Rijksarchief uitgevoerde telling en het vaststellen van types
behandeling enkele jaren geleden is uitgevoerd. Ons inziens zijn de
vastgestelde types van behandeling dus niet meer actueel. Dat maakt
het opstellen van een juiste offerte onmogelijk. Wat is uw visie
hierop?
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Per locatie heeft u de te behandelen archieven ingedeeld in types van De firma’s moeten zich baseren op de aantallen van het bestek.
behandeling met daarbij een geraamde hoeveelheid per type
behandeling. Wij zijn in de veronderstelling dat u meer
registratiegegevens hebt wat ons meer inzicht geeft in hoe u tot deze
hoeveelheden gekomen bent. Op de locaties Mechelen, Oudenaarde
en Dendermonde hebben wij deze overzichten ontvangen. Kunt u deze
gegevens van de andere 3 locaties ook met ons delen?
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Per locatie heeft u de te behandelen archieven ingedeeld in types van Er zal per perceel een “kick-off meeting” worden georganiseerd om
behandeling met daarbij een geraamde hoeveelheid per type alle nodige maatregelen te nemen om een uitvoering van de
behandeling. Op geen enkele locatie kon onze contactpersoon diensten zoals gevraagd in dit bestek mogelijk te maken.
aangeven voor welk type behandeling het archief in aanmerking komt.
Het was voor ons handiger geweest als de beoordelaar vanuit het
Rijksarchief aanwezig was tijdens de verplichte bezoeken. Die had
goed uit kunnen leggen hoe het archief beoordeeld is.
Krijgen wij de gewenste uitleg/toelichting nog voordat de
werkzaamheden van start gaan? Wordt dit bijvoorbeeld besproken
tijdens de startvergadering? Of tijdens het ophalen van de archieven?
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Op pagina 17 van het bestek staat de kwalitatieve selectie
omschreven, bestaande uit het aan kunnen tonen van de
economische en financiële draagkracht en de technische
bekwaamheid. Er staat omschreven dat inschrijvers die dat wensen

Een update van de schaderaming werd uitgevoerd in de loop van het
jaar 2018 in alle betrokken locaties. Voor de nieuwe locaties
(waaronder Malmédy) is dat eveneens gebeurd in de loop van het
jaar 2018, ongeveer één jaar geleden.
Een nieuwe schaderaming is niet nodig.

De inschrijvers zijn niet verplicht om deze documenten in te dienen
op het ogenblik van de indiening van de offerte. Deze documenten
moeten evenwel worden ingediend vóór het voorstel tot gunning om
na te gaan of de voorgestelde kandidaat wel degelijk over al die

deze documenten en certificaten al bij de offerte toe kunnen voegen.
Daar uit maken wij op dat dit niet verplicht is. Het heeft onze voorkeur
om deze documenten na gunning van de opdracht aan te leveren.
Kunt u bevestigen dat dit mogelijk is?
18.

capaciteiten beschikt.
Met ons voorstel om deze bewijsstukken in te dienen op het ogenblik
van indiening van de offerte, willen wij tijd te winnen bij de
procedure en bijkomende aanvragen met termijnen om deze
documenten te bekomen, vermijden.
De uiterlijke datum voor het indienen van de offertes is 28 mei 2019. Er zijn te veel elementen die ons verhinderen om nu al een datum
Kunt u aangeven wanneer wij uw gemotiveerde beslissing kunnen van voorstel tot gunning van deze opdracht vast te leggen.
verwachten?

