Vragen en antwoorden in het kader van de Openbare procedure voor een raamovereenkomst voor de aankoop, het onderhoud en de
indienststelling van maritiem beschermingsmateriaal en accessoires - Bestek nr. S&L/DA/2021/006
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Vraag

Antwoord

1

E.2.5.1.

50

In de minimumeisen voor
gepolariseerde zonnebrillen
staat dat de glazen anti-fog
moeten zijn.

Uit het marktonderzoek blijkt dat er wel degelijk zonnebrillen bestaan die
beantwoorden aan de minimumeisen die in het bestek worden opgesomd onder
punt E.2.5.1.

Aangezien er gepolariseerde
zonnebrillen worden gevraagd,
is het niet mogelijk om een
anti-fog coating op de lenzen
aan te brengen. Wij voegen ter
ondersteuning een schriftelijke
bevestiging van één van onze
fabrikanten toe.
2

Wij willen deelnemen aan als
kandidaat leverancier voor
bovenstaand raamcontract.
Wij hebben een aantal
specifieke vragen,
voornamelijk over de goederen
die jullie nodig hebben.
Hoe kunnen wij hierover
communiceren?

De fabrikant die u contacteerde geeft dit ook zelf aan (“We know that some
brands put the anti-fog coating on the outside of the lens, so they can claim that
the lens has both anti-fog and anti-reflective coatings.”).
Het bestek zal niet aangepast worden aangezien een minimumeis een essentiële
bestekbepaling is die op basis van uw vraag niet gewijzigd kan worden zonder de
gelijke behandeling van alle mogelijke inschrijvers in het gedrang te brengen.

De procedure staat beschreven op pagina 9 van het bestek: B.7. VRAGEN EN
ANTWOORDEN.
Potentiële inschrijvers wordt verzocht om hun vragen per e-mail naar de
aanbestedende overheid te sturen via het volgende adres:
finprocurement@minfin.fed.be.
Enkel de vragen die de aanbestedende overheid ten laatste op 27 juni 2021 heeft
ontvangen, zullen worden behandeld. Als onderwerp van de e-mail vermeldt de
inschrijver “INFO maritiem beschermingsmateriaal”.
Alle vragen worden gesteld door middel van het bijgevoegde model. De potentiële
inschrijver vult voor iedere vraag alle nodige gegevens in.
De aanbestedende overheid zal de vragen en antwoorden publiceren op enotification (https://enot.publicprocurement.be) en nadien op de website van de
FOD Financiën (http://finances.belgium.be/nl/) in de rubriek
"Overheidsopdrachten".
Als er geen vragen worden gesteld tijdens de voorgeschreven termijn, zal er niets
gepubliceerd worden.

3

E.2.1.1.

41

In uw eisen verwijst u naar
Comfortabele nek- en
polsseals. De aanbestedende
overheid moet de materie
(latex, neopreen, siliconen, ...)
apart kunnen kiezen voor elk
droogpak.
Tevens eist u een hoofdkap,
die afritsbaar/afneembaar
dient te zijn van het droogpak.
Pak uitvoerbaar met siliconen
kraag wordt een ander type
pak dan in de uitvoering met
neopreen, latex pols- en
neckseals.
Dit omdat de
aanhechting/overbrugging van
de seals een plastic ring
vereist. Deze configuratie is
conflicterend met een
afneembare (afritsbaar)
hoofdkap.
Vraag
1) Kunnen wij de uitvoering
van siliconen seals laten
vervallen in deze uitvraag?
2) Zo nee dan moeten wij
technisch gezien twee type
pakken aanbieden.
Krijgen wij de ruimte om twee
pakken aan te bieden?

Antwoord 1): Neen, het pak moet voldoen aan alle technische voorschriften die
opgegeven worden in het bestek.
Antwoord 2): U mag in uw offerte maar 1 pak voorstellen en 1 prijs opgeven.

