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Questions/Vragen
 Mag de FBT index jaarlijks toegepast worden al dan niet, -

> formule van toepassing (punt 2.2 van
Herzieningsclausule) spreekt enkel over de loonkost. De
FBT index rapporteert zich eerder op andere kosten maw:
gas/olie/water/lonen/energie/…
2

24

5.

 Is er een uitsluiting indien het vooropgestelde model niet

definitief is qua kleur combinatie, de technische
fiche/tekening als kledingstuk is idemdito wat het finaal
zal worden.

Réponses/Antwoorden
De prijsherziening zal moeten worden toegepast
overeenkomstig punt 2.2 van het bestek (P.25).

Het bestek bewijst in punt 5 (p.24) :
De inschrijvers voegen bij hun offerte, drie exemplaren
in Europese maat, (één exemplaar in de maat « small »,
één exemplaar in de maat « medium », één exemplaar in
de maat « large »), van elk kledingstuk conform de
technische voorwaarden van onderhavig bestek in de
kleuren nodig om de evaluatie van de offerte te doen. Elk
bijkomend tweekleurig voorstel onder dezelfde
financiële voorwaarden zal worden beoordeeld mits er
een proefstuk is bijgevoegd”.
Elk ontbrekend proefstuk zal aanleiding geven tot een
score nul voor het betreffende artikel.

 Mogen er een aantal gekleurde stofstalen geleverd

3

Zie antwoord op vraag 2.

worden om te bekijken welke de beste mogelijke
combinatie is.
 Indien Initial de markt behoudt, mag de bestaande

4

borgtocht behouden blijven nu 10.000€ in de vorige
aanbesteding was dit 15.000€.
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3.

 Bij Punt 2 “Duur van het contract”, bij vroegtijdige

stopzetting van de overeenkomst (sluiting gebouw) vb: na
1 jaar blijft de restwaarde van kracht : (Nieuwwaarde : 48
maanden) = Lineaire afschrijving op een periode van 48
maanden -> De opdrachtnemer die de opzegging van het
contract ondergaat : Zonder schade vergoeding of
intresten, doch de investering zijnde de Restwaarde blijft
van kracht. Mogelijke opzeg dient ook gestaafd te zijn op
klachten per aangetekend schrijven verstuurd te worden.
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 Bij Punt 8 “Ophalen van de vuile kledij”: In alle

gevallenzal de wekelijkse rotatie met een interval van
maximum 5 (gn4) werkdagen gerespecteerd worden.
Verder: Bij elke afhaling dient een document afgegeven
met het aantal afgehaalde stuks per kledingstuk. Dit
gebeurd door middel van het gebruik van de Extranet
Web Portal (in – out).

Aan het einde van het contract, wordt de borgtocht in
één keer vrijgegeven na het definitief aanvaarden van
de diensten uitgevoerd op basis van de overeenkomst
en op voorwaarde dat de verstrekte diensten
opgeleverd zijn.
Een borgtocht van 10.000.00€ zal worden gevraagd bij
de gunning van het contract S&L/DA/2018/093.
Het bestek bepaalt in punt 3 (p.5) :” De aanbestedende
overheid behoudt zich bovendien het recht voor om
middels een voorafgaande kennisgeving van 30
kalenderdagen per aangetekende brief, te allen tijde,
van rechtswege en zonder schadevergoeding voor de
dienstverlener, het contract of een deel daarvan te
beëindigen, wanneer het gebouw volledig of
gedeeltelijk zou moeten worden vrijgemaakt door de
diensten die in het complex zijn gevestigd, voor het
einde van het contract.
In dit geval mag de opdrachtnemer die de opzegging
van het contract ondergaat, daar geen
schadevergoeding of intresten voor eisen.
Het document kan een elektronisch document zijn.
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 Bij Punt 9 “Levering van de (propere) kledij”: Een
bevestiging van levering met aantal stuks per item wordt
via mail uitgestuurd alsook de datum met vermelding van
het uur van aankomst en vertrek.

Zie punt 9 (p.48) van het bestek.

 Bij Punt 10 “Opvolgingssysteem”: De Web applicatie is
hier bijkomstig van toepassing -> Cfr laatste zin Punt 1
“Beschrijven van de te presteren diensten” = OK

Het opvolgingssysteem moet conform zijn aan de
punten 1 en 10 (p.41 en 48) van het bestek.

Het bestek bepaalt in punt 13 (p.49) :”Residuele
 Paragraaf 13 met betrekking tot “Residuele waarde”,
waarde”
restwaarde is niet meer terug te vinden, onderstaande
Er zal geen restwaarde gevraagd worden, noch in
willen wij wel terug in het bestek, desnoods door middel
uitvoering, noch op het einde van het contract.
van Errata: Zie onderaan vast tekst van vorig bestek 2014 :

 Berekening van de Restwaarde kan openlijk opgegeven
worden alsook de berekening hiervan voor de gekozen 8
artikelen, deze berekening maatstaf kan open bijgevoegd
worden bij het bestek. Lineaire afschrijving die resulteert
op een 0,00€ restwaarde einde overeenkomst van 4 jaar.

Zie antwoord op vraag 9.

