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Punt/
Paragraaf

Paginanummer Taal Vraag

Antwoord

FR

Verstrekt u de UEA in pdf-formaat en/of XLM?

Neen

14

FR

Moeten we de kopieën van ID-kaarten verstrekken
om het minimaal personeelsbestand (30) te
bewijzen?

Zie pagina 14 van het bestek : “ Voorafgaand aan het
gunnen van de opdracht eist de aanbestedende
overheid van de inschrijver die in aanmerking wordt
genomen voor de gunning van de opdracht, alle
bewijsstukken dat aan de selectiecriteria is voldaan.
De inschrijvers die dat wensen, kunnen documenten
die worden gevraagd in het kader van de
selectiecriteria, reeds bij hun offerte voegen.”

D.6. –
21
Bescherming van
de
persoonsgegevens

FR

U verwijst naar de bijlage F.9. Zonder fout van onze
kant houden de bijlagen op met F.8. Gaat dit over
bijlage F.8. en moet het in het indieningsdossier
worden gevoegd?

Dit is inderdaad bijlage F.8. Zie, punt D.6. : “ de
opdrachtnemer, door het indienen van zijn offerte,
het volledig eens met het model van de
verwerkersovereenkomst, in bijlage F.8. van dit
bestek, en de verplichtingen erin opgenomen en
verbindt hij zich ertoe om de reglementering
nauwgezet na te leven en de
verwerkersovereenkomst in tweevoud te
ondertekenen en voor te leggen zodra de
aanbestedende overheid dit vraagt, ook wanneer de
gunning nog niet heeft plaatsgevonden, en de
overeenkomst na te leven na de gunning van de
opdracht.”

C.3.3 –
Selectiecriterium
betreffende de
economische en
financiële
draagkracht

F.4 – Buitenlandse
firma – Vaste
inrichting
F.5. – Model voor
de CV's

35

FR

Moet deze bijlage worden toegevoegd als de firma
Belgisch is?

Neen

37

FR

Moeten we de cv's van een mogelijk team
verstrekken?

Zie punt 2.2. van de technische voorschriften.

F.6. – Artikelen 9
en 10 van de wet
over het welzijn
op het werk

38

FR

Moet deze bijlage in het dossier worden
ondertekend?

Neen, zie punt B.4.1. van het bestek.

Technische
voorschriften –
2.4. De
omkadering

7 (Technische
voorschriften)

FR

Men spreekt van een algemene supervisor. Kan u
bevestigen dat deze algemene supervisor de
inspecteur supervisor is waarnaar wordt verwezen
op pagina 5 in punt 2.3.?

Ja

