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Annexe 6

L’annexe 6 « Contrat service de base monnaies euro » de la
Banque nationale de Belgique (version du 01/01/2003) ne
correspond pas aux opérations demandées dans le cahier
spécial des charges S&L/DA/2016/162 MRB (II. Dispositions
contractuelles).

Réponses/antwoorden

Le Service de base monnaies euro est une mission de la Banque
nationale de Belgique. Ce Service de base monnaies euro
contient toutefois une obligation qui s’applique à
l’adjudicataire, à savoir qu’il est supposé fournir les monnaies à
la Banque nationale dans un conditionnement spécifique. Ce
conditionnement spécifique est mentionné dans le document
En tant qu’adjudicataire, sommes-nous censés exécuter les « Contrat service de base monnaies euro ».
opérations décrites en annexe 6 « Contrat service de base
monnaies euro » ?
Dans le cas où le Contrat service de base monnaies euro
ferait bel et bien partie du cahier spécial des charges, nous
souhaiterions obtenir une réponse aux questions suivantes :
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Art.2

À l’article 2 (page 2), « Transporteur de fonds (...) chargé des Voir réponse question 1.1
opérations de l'institution financière aux guichets », que
faut-il entendre par « opérations aux guichets » et quelles
tâches faut-il accomplir et à quel endroit ? Quels moyens
sont mis à disposition sur place (à chaque endroit) ?
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Art.4

À l’article 4 (page 5), ligne 3, « L'institution financière Voir réponse question 1.1
désigne (...) imposés par la BNB », à quels endroits le cash
handler opère-t-il en Belgique ? Où ont lieu le comptage, le
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III.4.1.2
III.4.2.2

triage et l’encartouchage des pièces en euro en Belgique et
ces opérations sont-elles effectuées par l’entrepreneur ?
À l’article 7 (page 6), « L'institution financière peut mandater Voir réponse question 1.1
une ou plusieurs sociétés de transport de fonds afin
d'effectuer (...) les opérations qui découlent du présent
contrat », en quoi consistent précisément ces opérations aux
guichets et quelles opérations doivent être effectuées en
Belgique ? Le cash handler est-il affecté à différents endroits
en Belgique ?
À l’article 8 (pages 6-7), « le cash handler », quelles sont les Voir réponse question 1.1
tâches, les responsabilités et les compétences du cash
handler ? À quels endroits un cash handler opère-t-il en
Belgique et combien de personnes sont nécessaires à
l’exécution de ces activités conformément aux exigences de
la BNB ?
À l’article 8 (page 7), « Cet accord signifie (...) contrôles »,
Voir réponse question 1.1
que faut-il entendre par là, s’agit-il des pièces qui sont
retirées de la circulation, lesquelles doivent être contrôlées,
cartouchées et retournées par le cash handler à la BNB ?
À l’article 10 (page 10), « Une consigne de 50 EUR est due sur
les conteneurs BNB réutilisables », est-il possible de recevoir
400 conteneurs au minimum et 1.000 conteneurs au
maximum ? Y a-t-il du stock à la BNB ? Où la BNB se procuret-elle ces conteneurs ? Pourrions-nous obtenir un dessin
technique reprenant les spécifications exactes ?
Il manque les annexes CC1 à CC7.
Comment faut-il intégrer les frais des opérations relatives au
Contrat service de base monnaies euro dans notre offre ?
Pièces de monnaie en euros destinées à la circulation –
Transport et assurance.
Pièces commémoratives en euros destinées à la circulation –
Transport et assurance.
Les pièces doivent être livrées dans le cadre de différents
transports par une société de transport de fonds spécialisée
dans les bâtiments de la BNB.
Dans le cahier spécial des charges, il est question de
différents transports par une « société de transport de fonds

Voir réponse question 1.1

L’équipement de base d’un véhicule de transport protégé
comporte :
1° un système de communication qui peut être activé par tous
les occupants du véhicule et qui permet aux occupants et à
l’opérateur de la centrale d’appel de se parler ;
2° un système de localisation qui permet à la centrale d’appel
de déterminer l’endroit où se trouve le véhicule ;
3° un système d’alarme qui, au cas où le véhicule est démarré
de manière illicite, déclenche dans les 60 secondes une rupture

spécialisée ». Nous présumons que les points III.4.1.2 &
III.4.2.2 du cahier spécial des charges se réfèrent au
« règlement (UE) n°1214/2011 du Parlement européen et du
Conseil du 16 novembre 2011 sur le transport transfrontalier
professionnel d’euros en espèces par la route entre États
membres dans la zone euro » et à la législation belge en
matière de transport de fonds.
La législation belge en matière de transport de fonds en
Belgique stipule que le transport doit être effectué sous
protection armée par une société belge agréée de transport
de fonds CIT (Cash in Transit). Dans le cadre du présent
cahier des charges, quelles sont les exigences applicables au
véhicule CIT ? La BNB exige-t-elle que le transport soit
effectué au moyen d’un véhicule CIT non blindé ou au
moyen d’un véhicule équipé d’une cabine blindée ?

du moteur et active une sirène (120 dBA) ainsi que les quatre
clignotants et transmet un signal d’alarme automatique à la
centrale d’appel dans les cas suivants :
a) si le véhicule est ouvert de manière illicite ou s’il y a tentative
d’ouverture illicite ;
b) si le véhicule est démarré de manière illicite ou s’il y a
tentative de démarrage illicite ;
c) si un agent de gardiennage qui se trouve à l’intérieur du
véhicule active un bouton d’alarme.
4° une cabine conducteur séparée du compartiment des
valeurs.
Outre cet équipement de base, les véhicules de transport
protégé doivent également être munis :
 d’une cabine conducteur pourvue d’une construction
blindée– type A et également équipée d'au moins une
trappe d'évacuation ;
 des écriteaux « monnaie métallique » et « metaalgeld ».
Ces informations sont reprises dans l’arrêté royal du
7 avril 2003 réglant certaines méthodes de surveillance et de
protection du transport de valeurs et relatif aux spécificités
techniques des véhicules de transport de valeurs. Cet arrêté
royal est basé sur la loi du 10 avril 1990 réglementant la
sécurité privée et particulière (loi Tobback).
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I.7

La couche de cuivre des pièces en euros de 1, 2 et Oui, conformément aux spécifications mentionnées à la
5 centimes est-elle comprise dans la transformation ?
page 46.
À la page 10, il est stipulé que « Le prix que doit proposer l’offre
concerne uniquement les frais de transformation (c’est-à-dire
les frais de monnayage et de fourniture sans les prix des
métaux non ferreux). » C’est pourquoi il est précisé, pour éviter
tout malentendu, que le prix de l’acier doit être repris dans les
frais de transformation.
Les flans de la MRB ne doivent pas être transformés sans Cette obligation est applicable si le pouvoir adjudicateur vient à
traitement supplémentaire. Sommes-nous obligés de les l'imposer à concurrence du stock restant. Seul un prix d’offre
utiliser ? Pouvons-nous établir différents prix à cet effet ?
peut être fourni.
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I.8

La « signature qualifiée » doit-elle provenir d’une entreprise
sous la supervision du SPF Économie belge ?
Quel budget faut-il prévoir ou combien d’invités attendezvous lors de la cérémonie des premières frappes ? La
présence d’une presse monétaire est-elle souhaitée ou
obligatoire lors de l’exécution des premières frappes ?
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III.3
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Au point II.11.1, il est question d’un droit non exclusif
d’utiliser le logo et le nom « Monnaie royale de Belgique » et
ses traductions, les marques de la MRB et les noms de
domaines découlant des droits de propriété intellectuelle et
des informations confidentielles. En ce qui concerne la nonexclusivité, à quelles fins ces données peuvent-elles encore
être utilisées ?
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I.1.1

Au point III.2, il est stipulé que la colorisation est autorisée
pour un quart au maximum du nombre d’émissions.
D’autres spécificités en vigueur sur le marché international
feront-elles partie à l’avenir des caractéristiques
spécifiques ?
Au point III.2, il est stipulé que la colorisation est autorisée
pour un quart au maximum du nombre d’émissions. Est-il
possible que d’autres spécificités d’usage sur le marché des
pièces de collection (p.ex. dorures) fassent également partie
des options possibles pour les pièces de collection ?
Voorwerp en aard van de overheidsopdracht.
"… voor de herdenkingsmunten moet de opdrachtnemer,
eenmaal per uitgave (eerste muntslag), in een door hem te
organiseren plechtigheid, een presentatie namens de
Koninklijke Munt van België geven in een gebouw in België".
- Welk type receptie verwacht u vanwege de
opdrachtnemer wat betreft organisatie en prestatie?
Welk budget werd er de vorige jaren toegekend voor
dit type recepties?
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1.7

Opgave van de prijs.
De KMB beschikt over een voorraad niet-gebruikte

Les explications nécessaires sont fournies aux pages 14 et 15
concernant les offres introduites par voie électronique
La présence d’une presse monétaire n’est pas requise. La presse
monétaire est bien entendu la bienvenue si l’organisation le
permet. Le nombre d’invités présents variera entre 50 et
100 personnes en fonction du thème. La MRB prévoyait un
budget d’environ 1000 euro par cérémonie, invitations et
traiteur y compris.
La MRB continue d’exister en tant que service administratif à
comptabilité autonome sous le contrôle du ministre belge des
Finances. Celle-ci utilisera également activement le nom
« Monnaie royale de Belgique » et ses traductions dans ses
relations avec le monde extérieur et continuera d’assurer la
représentation internationale (notamment au sein du MDWG,
du MDC, de l’ECSC, etc.).
Oui, cela peut faire partie des options possibles, mais toujours
en accord avec la MRB. Les spécifications des pièces de
collection en termes de qualité et de dimensions doivent
toujours être prises en considération.
Voir réponse ci-dessus..

Het betreft hier de voorstelling/onthulling van de
nieuwe munt ten aanzien van het publiek en media. Dit
zal veeleer een ceremoniële aangelegenheid zijn en
tevens ideale gelegenheid om publiciteit te verwerven
voor de opdrachtnemer met oog op diens commerciële
verkoop van dit stuk. De aanwezigheid van een
muntpers is niet vereist, maar indien mogelijk mag dit
uiteraard altijd. Afhankelijk van het thema gaat dit over
50 tot 100 aanwezige genodigden. De KMB voorziet
circa 1000 euro per ceremonie, inclusief uitnodigingen
en catering.

muntplaatjes (muntplaatjes bestemd voor de productie van
circulatiemunten) …, de inschrijvers dienen bij voorkeur deze
muntplaatjes te gebruiken".
- In welke staat verkeren deze muntplaatjes? Voor de
bekleding: zijn de muntplaatjes van een koperlaagje
voorzien?
- Voor de massieve stukken in twee kleuren: zijn de
muntplaatjes van tevoren gezet?
- Kunnen we de lijst en de tarieven van de consumables
krijgen (rollen packs)?
- Kunnen we de prijs van de muntplaatjes krijgen?

Deze muntplaatjes zijn in uitstekende kwaliteit en onmiddellijk
bruikbaar voor productie. De muntplaatjes tot en met 5 cent
zijn voorzien van een koperlaag. De beschikbare voorraad voor
deze zal echter nihil zijn.
De muntplaatjes bicolor zijn reeds pré sertis.
De beschikbare voorraad aan muntrollen voor verpakking van
munten is volgende:
 432 rollen van 5 cent
 1000 rollen van 10 cent
 1011 rollen van 20 cent
Er staat: "De opdrachtnemer moet eerst de muntplaatjes
 821 rollen van 50 cent
tegen marktprijs overnemen en vervolgens de prijs van het
 812 rollen van 1 €
metaal aan de KMB terug aanrekenen."
 1285 rollen van 2 €
- Wat is, voor de KMB, de marktprijs?
- Wat moeten we verstaan onder "de inschrijvers De beschikbare voorraad aan muntplaatjes zal in principe
moeten bij voorrang deze muntplaatjes gebruiken" volgende zijn:
wanneer we iets verder lezen dat "de KMB zich echter
 10 cent: 8.243.906
het recht voorbehoudt af te zien van het ter
 20 cent: 15.826.806
beschikking stellen van zijn voorraad muntplaatjes ...
 50 cent: 11.727.456
indien laatstbedoelde kosten voor de aanbestedende
 2 euro: 4.000.000
overheid onvoordelig zouden uitvallen".
- Hoe worden deze muntplaatjes verpakt?
- Zal een van onze technici zich kunnen verplaatsen om Het uitgangspunt is dat de offerteprijs een prijs inhoudt van alle
veredelingskosten, m.i.v. de prijs van de prijs van het gebruikte
een fysieke inventaris van de voorraden te maken?
- Zo dat niet mogelijk is, kunnen we dan een staal. De metaalprijs (m.u.v. staal) wordt echter afzonderlijk
aangerekend. Dit is een grondstofprijs en de kosten om hiervan
nauwkeurige beschrijving van de voorraden krijgen?
- Kunnen we samen een akkoord bereiken over een muntplaatjes te maken, zijn opgenomen in de offerteprijs. Om
procedure van goedkeuring van de kwaliteit vanaf de die reden kunnen de muntplaatjes niet kosteloos worden ter
ontvangst van de voorraden zo de KMB ons die ter beschikking gesteld als er geen metaalprijs wordt gefactureerd.
Als dus een bestelling van circulatiemunten wordt geplaatst dan
beschikking stelt?
berekent de opdrachtnemer aan dagprijs de volledige
metaalkosten (I.7 bestek) Daarvan trekt hij aan dezelfde
dagprijs de tegenwaarde in gewicht af van de muntplaatjes uit
stock die de KMB hem vraagt te verwerken en de
verdelingskosten die in zijn offerteprijs de omzetting van metaal
naar muntplaatjes vertegenwoordigen. Dit deel van de in
mindering te brengen veredelingskost moet hij kunnen

verantwoorden ten opzichte van de KMB die zelf als
uitgangspunt van vergelijking de eigen historische aankoopprijs
zal nemen onder aftrek van de dagprijs van het metaal.
Aangezien de transportkosten van deze muntplaatjes
verschillen volgens de afstand tot de werkplaatsen van de
inschrijver, kunnen deze kosten, die omwille van de
eenmaligheid ten laste komen van de KMB, zodanig oplopen
dat de KMB er van afziet de muntplaatjes uit stock te laten
gebruiken.
Deze muntplaatjes in de stock KMB zitten nog steeds in de
oorspronkelijke verpakking van de leverancier muntplaatjes, dit
is in kartonnen dozen stapelbaar 4 hoog, en een zak met een
droog middel om oxidatie te voorkomen.
Het is niet organisatorisch niet mogelijk om deze te komen
bekijken.
Type
10 cent
20 cent
50 cent
2 euro

Mass
33,80 Metric ton

Beschrijving in volledige batches
6 batches 487,000 pc
10 batches 500,000 pc
90,85 Metric ton 42 batches 350,000 pc
91,47 Metric ton 22 batches 500,000 pc
35,26 Metric ton 8 batches 500,000 pc

De kwaliteitscontroles zijn uitgevoerd op deze muntplaatjes en
de rapporten hiervan zijn beschikbaar. Deze zullen bij
overdracht meegeleverd worden
12
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I.8

Vorm en inhoud van de offertes
"De offerte en de bijlagen bij het offerteformulier worden Het Nederlands of het Frans wordt gebruikt. Een offerte
opgesteld in het Nederlands of het Frans, met dien volledig in het Frans of het Nederlands opgesteld, moet niet
verstande dat de inschrijver een vertaling bijvoegt naar het vertaald worden naar het Nederlands, respectievelijk het Frans.
Nederlands of het Frans van de bijlagen bij zijn offerte die
niet in het Nederlands of het Frans zijn opgesteld."
We hebben toelichting nodig over wat er moet worden
vertaald:
- Offerte: we begrijpen dat het gaat om die van de
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I.15.1.3
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I.15.1.4

inschrijver;
- De bijlagen bij het offerteformulier: om welke
bijlagen gaat het, daar de offerteaanvraag van de
KMB ook 7 bijlagen omvat?
- Moeten we ook onze technische documenten in het
Nederlands vertalen, zoals die welke afkomstig zijn
van ons proces en het QSMC?
- De bestaande documenten inzake het processen en
- Moeten we begrijpen dat alle ingediende
QMSC hoeven niet te worden vertaald.
documenten in het Nederlands moeten worden
vertaald, indien er een samenvatting wordt
gevraagd voor alle documenten die in het Frans
worden geproduceerd??
Offertes die niet elektronisch worden ingediend
- Zo we ervoor kiezen om onze offerte in te dienen op
- Wanneer de papieren offerte in handen van de
de openingsdag van de offertes (op 27/11/2017 –
Voorzitter wordt gegeven vóór de opening, dan zal een
10u40) en ze rechtstreeks aan de voorzitter van de
ontvangstbevestiging worden uitgereikt. Let wel, het
zitting overhandigen, kunt u ons dan bevestigen dat
volstaat niet de offerte af te geven aan het onthaal van
deze afgifte niet zal leiden tot de overhandiging van
het NoGA gebouw
een ontvangstbewijs en dat zonder mogelijke
betwisting zal vaststaan dat we de termijn in acht
hebben genomen?
Opening van de offertes
De openingszitting is openbaar; zal onze vertegenwoordiger Aanwezige inschrijvers onthouden zich van actieve deelname
die de offerte komt afgeven tot de zitting worden aan de openingsverrichtingen maar worden wel verzocht het
toegelaten?
openings PV mede te ondertekenen.
Kwalitatieve selectie betreffende de financiële en
economische draagkracht van de inschrijver.
De inschrijver moet hiertoe de volgende informatie
verschaffen / documenten voorleggen: ten minste 3
referenties van leveringen (aanmunting) die gedurende de
afgelopen drie jaar werden verricht:
- Moeten we hiertoe referentiebrieven afgeven?
- Moeten de referenties inzake aanmunting
betrekking hebben op de eurocirculatiemunten
en/of de verzamelaarsmunten?
Kwalitatieve selectie betreffende de technische capaciteit
van de inschrijver.

-

-

De referenties moeten eenvoudig worden vermeld.
Indien de aanbestedende overheid twijfelt aan de
waarachtigheid, kan zij nadien nog altijd de
referentiebrieven opvragen.
Het betreft referenties inzake de aanmaak van
eurocirculatiemunten.
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Punt 2: De inschrijver moet een certificaat afgeven dat al bij
de offerte moet zijn gevoegd (zie sub III.3.3).
- Om welk certificaat gaat het?
- Het betreft de ISO certificatie.
- Tenzij we ons vergissen, bestaat er geen punt III.3.3
- III.3.3 is een typfout, te lezen als III.4.3
(ook vermeld op p. 48), niet in het bestek?
- Welke versie van het CBIP is toepasselijk (i.e.
- De laatste versie van het CBIP is van toepassing, versie
worden de nieuwe of de oude euro-specificaties
n° 9 van 27/10/2016 (blanks, coins & tools)
gevraagd)?
Prijslijst 2
Prijslijst 2.
- Wat betekent "minimale afname in 1000 stuks": wie
neemt af? U, de NBB? De wederverkopers, de
- Het woord “afname" is te begrijpen als afname van
particuliere klanten?
exploitatierechten, niet als aankoop van munten. Wat
- Wat betekent "Afdracht per 1000 stuks": afdracht
hier wordt “aangekocht” is een recht om een
van wie aan wie?
aangegeven hoeveelheid verzamelaarsmunten te
- Wat betekent "minimale afdracht per soort munt":
produceren, wat vertaald wordt in de afdracht die men
afdracht aan wie?
bereid is daarvoor te betalen.
- Aan u, de ? De wederverkopers, de particuliere
- Afdracht is de bijdrage die de opdrachtnemer aan de
klanten?
KMB betaalt als retributie om in naam van de KMB
We hebben toelichting nodig in verband met de kwaliteit
verzamelaarspunten te mogen maken en zelf te
van de stukken gevraagd in collectie:
commercialiseren. Deze afdracht is minimaal omdat de
- Is FDC = BU?
inschrijver bij het indienen van de offerte aangeeft wat
- Is Prooflike = BE?
hij minimaal zult realiseren op vlak van
verzamelaarsmunten. Produceert hij er meer dan
waarvoor hij offerte heeft ingediend, dan moet hij
uiteraard ook meer retributies afdragen en kan om
diezelfde reden zich niet beperken tot de minimale
afdracht waartoe hij zich in de offerte heeft verbonden.
- FDC = BU (Brillant Universel)
- Prooflike = BE (Belle Epreuve)
FDC is geen prooflike maar voor de retributies voor
muntensets worden ze samengenomen.
Voorbeeld van een score voor het deel "exploitatierecht".
- Voorbeeld: 3.000 betekent 3000.000 munten; 4
- Is het mogelijk de waarden en de rekeneenheden
betekent 4 euro per 1.000 munten, minimale afdracht
per kolom toe te lichten zodat wij vervolgens het
(transfert) is dus 12.000 euro.
document op p. 64, B. Prijslijst 2, correct kunnen
invullen?
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II.4

Borgtocht.
Is de borgtocht per bestelling automatisch? Zo ja, kunt u ons
dan toelichting geven bij de werkingsvoorwaarden, meer
bepaald het bedrag?

40

De borgstelling bedraagt 5% van het bedrag van een
geplaatste bestelling hoger of gelijk aan 50.000 euro en
waarvan de uitvoering minstens 45 dagen duurt (zie
art.25 e.v. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot
bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten).

Opvolging en technische keuringen voor de productie van
circulatiemunten.
De opdrachtnemer legt stalen voor aan de KMB met het oog
op de voorafgaande keuring:
Er mogen testslagen met cross-check worden uitgevoerd
conform de Europese regelgeving:
- Welke zijn de termijnen voor validatie van de stalen
1 bij de KMB en bij het Munthuis in Hamburg?
- De cross-checks euro worden onder bepaalde
voorwaarden niet meer gevraagd (de procedure
QACSG Issue 6 van 21/10/2014 werd immers
verlicht). We voldoen aan deze voorwaarden zodat
we dus niet aan deze cross-checks onderworpen
zouden zijn. Zouden we in dit geval, zoals we dat ook
doen in ons industrieel proces, 3 stalen van stukken
per denominatie aan u mogen bezorgen?
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II.10.2

Prijsherziening
- We begrijpen dat de voorwaarden inzake
prijsherziening enkel gelden voor het deel
aanmunting van de eurocirculatiemunten en voor
herdenkingsmunten van € 2; kunt u ons bevestigen
dat
de
voorgestelde
prijzen
voor
de

Het resultaat van controles door KMB zullen gekend zijn binnen
de 5 werkdagen na ontvangst van de stalen door de KMB.
In II.7.1 staat duidelijk vermeld dat er 25 stalen per
denominatie gevraagd worden voor de technische keuring
voorgaand aan de productie. De grootschalige aanmunting bij
iedere bestelling (zonder testslag met cross-check) zal worden
aangevat na de technische keuring door de KMB van de door de
opdrachtnemer voorgelegde proeven. De opdrachtnemer dient
daartoe 25 munten per denominatie per bestelling voor te
leggen.
De
opdrachtnemer
moet
eveneens
de
controles/technische keuringen a posteriori toestaan op de
vervaardigde goederen. Daartoe dient de opdrachtnemer per 1
miljoen geproduceerde munten per denominatie 25 stalen op
te sturen naar de KMB die de munten aan een controle in het
labo zal onderwerpen.
-

De aanbestedende overheid zal enkel circulatiemunten
en 2euro herdenkingsmunten bestellen. Andere
munten worden door de opdrachtnemer immers zelf
gecommercialiseerd. Hij kan de retributies waartoe hij
gehouden is niet laten herzien. Wel kan hij (uiteraard)
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II.11.1

II.11.2

III.1.2

verzamelaarsmunten dus vaste prijzen zijn voor een
periode van 4 jaar, zonder mogelijkheid van
herziening door middel van onderhandelingen?
Intellectuele eigendomsrechten.
- Maakt uw magazine "Muntinfo" deel uit van de
communicatie-instrumenten die de opdrachtnemer
moet creëren, uitgeven en verspreiden?
"… In geval van gunning van perceel 1 of 2 verleent de KMB
aan de opdrachtnemer het niet-exclusieve recht om, op zijn
eigen kosten, alle op het logo, de naam "Koninklijke Munt
van België" en diens vertalingen, de merken van de KMB en
de domeinnamen rustende intellectuele eigendomsrechten
en de confidentiële informatie te gebruiken."
- Wie beheert deze website vandaag? Welk is het
onderhoudscontract? Hoe worden de bestellingen
die op deze website aankomen vandaag
doorgegeven?
- Is uw commercieel exploitatiesysteem verbonden
met deze verkoopwebsite? Indien ja, op welke
manier?
- Hoeveel bedragen de kosten voor het beheer van
deze site vandaag voor de KMB (jaarlijks)?
- Moet de opdrachtnemer de website beheren voor
rekening van de KMB of mogen we de Belgische
verzamelaarsmunten
verkopen
op
onze
verkoopwebsite La Monnaie de Paris?

de prijzen aanpassen voor zijn commerciële verkoop.

-

Neen, op dit ogenblik valt dit buiten de onmiddellijk
toepasselijke verplichtingen van het bestek. Het enig
dat hier wordt aangegeven zijn de bepalingen die zullen
gelden indien de overheid daar later met de
opdrachtnemer een overeenkomst over zou willen
sluiten.

-

Het zal niet mogelijk zijn om muntstukken via de
website van de KMB te verkopen. Wel is het mogelijk
dat we een link op een duidelijke plaats voorzien naar
de website van de adjudicataire, waar deze munten wel
te koop kunnen worden aangeboden.

Beheer en beveiliging van de slagstempels.
Moeten we de traceerbaarheid van percelen van geslagen
munten met het perceel gebruikte stempels verzekeren?

-

Ja, er moet een link zijn tussen de gebruikte
muntplaatjes en de geslagen munten.

Verdeling in percelen.
- Maakt de herdenkingsmunt van € 2 deel uit van de 4
percelen?

-

De 2 € herdenkingsmunt maakt inderdaad deel uit van
deze 4 loten en wel op volgende wijze: Indien deze
bestemd zijn voor de circulatie, dan behoren deze tot
de categorie eurocirculatiemunten. De te betalen prijs
door de KMB is zelfde als een regulier 2 euro muntstuk.

Er worden dus geen bijkomende kosten aangerekend
hiervoor. Wanneer deze 2€ herdenkingsmunten niet
voor circulatie worden besteld, maar wel zullen worden
uitgegeven voor commerciële doeleinden, dan behoren
deze tot de categorie 'exploitatierecht voor
verzamelmunten,
speciale
kwaliteiten/uitgaven
herdenkingsmunten'. Deze laatste worden niet
aangekocht door de overheid/KMB, maar zullen
commercieel geëxploiteerd worden door de
opdrachtnemer en voor diens eigen rekening, mits het
betalen van een overeengekomen retributie per
geproduceerd muntstuk.
25
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III.1.3.2

Herdenkingsmunten van € 2.
- Wie betaalt, voor de herdenkingsmunten van € 2, de
zichtwaarde / nominale waarde aan de NBB? De
aanbestedende overheid of de opdrachtnemer (wij)?
- Zelfde vraag voor de andere verzamelaarsmunten:
wie betaalt aan de NBB de zichtwaarde van elke
uitgave?
- Herdenkingsmunten van € 2 en informatie volgens
de volumes die werden vervaardigd tussen 2012 en
2016?
- Zijn de traditionele verzamelaarsmunten in prooflike
en niet proof (BE)? Anderzijds zijn de munten van €
2 wel degelijk in prooflike in de historiek, maar
worden ze gevraagd in proof op pagina 50?

-

-

-

-
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III.2

Design en specifieke kenmerken van herdenkingsmunten
en verzamelaarsmunten.
Verzamelaarsmunten: De KMB vraagt een maximum van 12
uitgaves per jaar en een minimum van 2 zilveren en 2

Voor de circulatiemunten en de herdenkingsmunten
van 2 euro bestemd voor circulatie is het de
aanbestedende overheid die de BNB betaalt. Voor
de
verzamelaarsmunten
en
voor
de
herdenkingsmunten van 2 euro bestemd voor
commerciële doeleinden opdrachtnemer.
voor de circulatiemunten verwerkt in sets of als
prooflike / FDC aangeboden met oog op
commerciële verspreiding, dient de nominale
waarde te worden afgedragen aan de NBB. Hiertoe
behoren ook de 2€ herdenkingsmunten die worden
geproduceerd voor commerciële doeleinden.
Omwille van de vertrouwelijkheid van de verstrekte
informatie over de verzamelaarsmunten 2012-2016
is het niet mogelijk om via de Vragen en
Antwoorden hier nader op in te gaan.
Voor de KMB is proof = hoogste kwaliteit in edele
metalen; prooflike = hoogste kwaliteit in niet edele
metalen. Bijgevolg voor 2 euro muntstuk dient dit
prooflike (BE) te zijn en niet proof zoals op p. 50
vermeld.

gouden munten.
- Wat betekent het woord uitgave in dit kader: aantal
thema's, coupures?
- Voor de verzamelaarsmunten ontbreken de diktes
en de schijven. Kunnen we beschikken over
exemplaren of over meer informatie?
- Welke
zijn
de
verpakkingen
voor
de
verzamelaarsmunten? Kunnen we informatie of
plannen krijgen over de "sets"? Wat is een normale
set, een speciale set, een prooflike set? Wat is een
"coincard"? Welk type blister?

-

Worden de gekleurde stukken gekleurd door de
Mint of is dit ten laste van de NBB? Zo ja, welke is de
te
reproduceren
referentie,
tekening?
Referentiestukken?

Welke
kwaliteit
wordt
geëist
verzamelaarsmunten? BU? FDC? BE?
-
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III.2
Punt 2

voor

de

Worden er certificaten gevraagd? Zo ja, van welke
aard en kunnen we een voorbeeld van certificaat
krijgen?

Het gaat hier over 12 verschillende munten

Il s’agit de

Er zijn geen verdere specifieke vereisten voor de diverse Il n’y a pa
muntstukken vermeld op p. 52 dan de combinatie gewicht en pièces me
diameter; De rand van het muntstuk is glad
et du diam
Une méda
In het verleden werd een gekleurde medaillle in de speciale
spécial en
set opgenomen ipv de gewone medaille. Ook de verpakking
de ce set
van deze speciale sets zijn iets luxueuzer in vergelijking met
rapport au
de normale set. Set prooflike: muntplaatjes zijn gepolierde
des flans
circulatiemuntplaatjes en de stukken worden individueel
individuell
geslagen en in capsule verpakt. Een coincard is een
est un em
geïllustreerde verpakking die de afmetingen heeft van een
bancaire e
bankkaart en waarin een munt verwerkt is.
Ces pièces
où il les c
propre, mo
Dit is voor rekening van de opdrachtnemer aangezien hij zelf de référen
de munten zal commercialiseren en dit voor eigen rekening, sur le poin
mits afdracht van de retributie. Voor deze colorisatie is er
geen referentie. Het kleuren van de munt heeft geen invloed
op de stempel of het productieproces.
-Il s’a
qu
Dit is de hoogst mogelijke kwaliteit, namelijk Proof.
Po
Voor de KMB is proof = hoogste kwaliteit in edele metalen;
m
prooflike = hoogste kwaliteit in niet edele metalen.
en
Ja, er moeten certificaten worden afgeleverd. Een voorbeeld
hiervan zal na de toewijzing van het lastenboek aan de
- Ou
opdrachtnemer worden overhandigd.
de
l’a

De commerciële productie van verzamelaarsmunten uit punt Op het ogenblik dat een persoon zich bij de NBB aanbiedt
2
vergt
voor
ons
meer
details
over
uw met geproduceerde verzamelaarsmunten ,dan moet op dat
berekeningsmechanisme :
ogenblik de faciale tegenwaarde door de opdrachtnemer aan
de NBB worden betaald. Er wordt hiervoor verwezen naar III.2.
- Wat is de tegenwaarde die aan de BNB moet gestort op p.53 belangrijke opmerkingen:
worden voor de traditionele verzamelaarsmunten ? 'Aangezien de opdrachtnemer de tegenwaarde van de munten

(is het een seignioriage ? % op de FW, forfait ?
(anders dan bij de herdenkingsmunten) niet onmiddellijk dient
Is dit enkel verschuldigd bij de terugzending van de af te staan aan de NBB, maar enkel indien deze munten voor de
munten aan de BNB ?
nominale tegenwaarde aan de NBB worden aangeboden, zal de
opdrachtnemer ook na de beëindiging van het contract,
contractueel blijven instaan voor de afdracht van de
tegenwaarde van verzamelaarsmunten aangeboden aan de
NBB.’
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III.3

III.4

Presentatie / receptie.
- Kunnen we, wat betreft de organisatie van een
presentatie met receptie ter gelegenheid van elke
uitgave van herdenkingsmunten van € 2, een
duidelijker beeld krijgen van uw verwachtingen
zodat we deze kosten zo nauwkeurig mogelijk
kunnen berekenen en opnemen in onze prijzen?
- Hoeveel personen nodigt de KMB gewoonlijk uit op
de plechtigheden voor de presentatie van de
herdenkingsmomenten van € 2? Moeten we
daarvoor het Belgische gebouw huren?
Moet de presentatie plaatsvinden in 2 talen?
Moeten de deelnemers/presentatoren tweetalig
zijn?

Eisen.
- De KMB moet gevectoriseerde 2D-bestanden in bron
van de graveertekeningen leveren. Deze bestanden
zijn niet volumetrisch en kunnen niet als referentie
worden gebruikt. Zou het mogelijk zijn om naast de
3D-bestanden die u ons voorstelt fysieke werktuigen
te vragen evenals referentiestukken / specimens?
We zouden ook een nauwkeurige referentie van de
tekeningen nodig hebben.

-

-

-

Er is geen verplichting om een muntpers aanwezig te
hebben. Indien dit mogelijk is, mag dit uiteraard wel.

Afhankelijk van het thema varieert het aantal
aanwezige genodigden tussen de 50 en de 100
personen. De KMB voorziet circa 1000 euro per
ceremonie, inclusief uitnodigingen en catering.
De presentatie kan gebeuren in een gebouw van de
FOD Financiën. Hiervoor dient geen huur betaald te
worden. Indien de voorkeur uitgaat naar een andere
locatie of gebouw, dan dienen de mogelijke
huurlasten wel ten laste genomen te worden.
Ja, een presentatie is zowel in het Frans als
Nederlands. Deze presentatie kan gehouden worden
in samenwerking waarbij de Belgische muntmeester
tevens het woord neemt.
Aangezien we vanaf 1/1/2018 een administratieve
dienst zijn, kunnen we geen referentiestuk of fysieke
materialen aanbieden. Als na de toewijzing van het
lastenboek en de hierop volgende vergadering blijkt dat
er een voorkeur is om in nauwe samenwerking een 3D
design te ontvangen, dan kunnen hier praktische
afspraken over gemaakt worden, volgens de wensen
van de opdrachtnemer.

-

Ou
qu
l’o
co
pa
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III.4
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III.4.1.2
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III.4.2
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III.4.2.1

- .
Belangrijkste vereisten van de NBB.
- Er is sprake van halve europalletten 50 x 80 cm – Het
- Deze kisten van 50x80 cm worden standaard gebruikt
formaat halve europallet is gelijk aan 60 x 80 cm.
met onze klanten. Deze kisten kunnen aan de
Mogen we het formaat 60 x 80 cm gebruiken?
opdrachtnemer worden verstrekt mits een borg van 50
- Kunnen we beschikken over een voorbeeld van
EUR / kist.
zelfklevend etiket van de houten kisten om het
- Het etiket dat aan de zijkant van de kist wordt
gewenste formaat te kennen? Is het mogelijk de
bevestigd is van A4 formaat (zie voorbeelden in bijlage)
informatie van de wegingen met de hand aan te
brengen op het etiket?
- Is het mogelijk te beschikken over een nietherbruikbaar exemplaar van het stempel?
- Ja, de opdrachtnemer zal deze niet herbruikbare zegels
- Is het de KMB die ook de ECB-streepjescode levert
van de BNB ontvangen. Voorbeelden in bijlage. De
op de zijkant van de kist? Of moeten wij daarvoor
streepjescode moet overeenkomen met de nietzorgen? Zo ja, welk is dan het gewenste formaat?
herbruikbare zegel.
Bestaat de mogelijkheid over een exemplaar te
beschikken?
Eurocirculatiemunten – vervoer en verzekering.
- Kunnen de afmetingen van de vrachtwagen worden
gewijzigd?
Hij mag ook kleiner zijn.
- Kunnen we de vorkheftruck vervangen door een Ja.
pallethefwagentje?
Herdenkingsmunten.
In de laatste paragraaf staat: "… al de andere, niet voor De tekst is juist maar niet geheel volledig. Het gaat immers
circulatie bestemde denominaties …".
om alle circulatiemunten (hoewel hier weinig wijzigingen
- Moeten we niet het omgekeerde begrijpen: " … alle worden verwacht) alle herdenkingsmunten en alle andere
voor circulatie bestemde denominaties …"?
niet voor circulatie bedoelde denominaties.
- Hoeveel bedragen de kosten voor het beheer van , Dit zoals vermeld op p.53 'het technisch aspect van het
deze site vandaag (jaarlijks)?
design'
Het zal niet mogelijk zijn om muntstukken via de website van
Laatste precisering die wordt gevraagd, op commercieel de KMB te verkopen. Wel is het mogelijk dat we een link op
vlak:
een duidelijke plaats voorzien naar de website van de
- Er staat niets m.b.t. het gebruik van de talen die opdrachtnemer, waar deze munten wel te koop kunnen
nodig zijn voor de handelsactiviteit: welke taal worden aangeboden.
dienen we te gebruiken?
De Belgische markt dient te worden bereikt in zowel het
Nederlands als het Frans.
Euromunten

herdenkingsmunten

voor

circulatie

–

Productie en verpakking.
De opdrachtnemer moet de gegevens met de NBB via de De opdrachtnemer zal toegang hebben tot de CashSSP site
webapplicatie MyCashSSP uitwisselen.
maar hij dient wel op voorhand te zijn geregistreerd.
De procedures en voorwaarden voor het gebruik van
telecommunicatiemiddelen,
meer
bepaald
de
veiligheidsvereisten, worden in afzonderlijke documenten
beschreven die terug te vinden zijn op het volgend adres:
https://www.cashssp.eu/welcome?destination=home.
De te leveren munten worden door de opdrachtnemer
aangekondigd met een Notification for Delivery. De
Notification for Delivery gebeurt door middel van een XMLbestand waarvan de specificaties terug te vinden zijn op het
volgend adres:

https://www.cashssp.eu/dlc-specifications
.
We kunnen ook meer informatie krijgen op het e-mailadres:
cashssp.helpdeskenbb.be.
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III.4.2.1

We hebben echter een probleem: geen van beide URL's
werkt, zodat we de vereiste informatie onmogelijk kunnen
verkrijgen.
Gelieve ons te laten weten of we ons eerst moeten
registreren op de website om er toegang toe te hebben.
Euromunten herdenkingsmunten voor circulatie –
Productie en verpakking.
- Voor de herdenkingsmunten staat er dat de NBB de
houten verpakkingskist zal voorschrijven. Geldt dit
ook voor de circulatiemunten? Is het mogelijk te
beschikken over een plan, foto's of een voorbeeld
van een kist?
- Er is sprake van een halve pallet 50 x 80 cm. Het
echte formaat halve pallet is gelijk aan 60 x 80 cm.
Mogen we het formaat 60 x 80 cm gebruiken?
Wordt de pallet geleverd met de "containers" of
houten kisten?

-

Zie foto‘s in bijlage.

-

Deze kisten van 50x80 cm worden standaard gebruikt
met onze klanten. Deze kisten kunnen aan de
opdrachtnemer worden verstrekt mits een borg van 50
EUR / kist.
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III.5

BIJLAGE 1

Levertermijn.
De maximale levertermijn is gelijk aan 20 weken voor de
bestellingen.
- Vanaf wanneer begint voor de KMB de termijn van
20 tot 25 weken om te leveren in DDP?
- In het geval waarin we gebruik zouden maken van
uw voorraad muntplaatjes die u ter beschikking
stelt, omvat de aangekondigde levertermijn dan de
termijn die nodig is voor de transfer naar onze
productiesite?
- Omvat deze termijn van 20 tot 25 weken de termijn
voor validatie van de specimens van de stukken die
we naar u moeten opsturen alvorens de productie
op te starten?
- Kan er over deze levertermijn worden onderhandeld
of ligt die termijn vast, ongeacht de
omstandigheden?

Offerteformulier.
A. Prijslijst 1 – Aanmunting.
- We verzoeken u ons te bevestigen dat in het volume
van 20 ton de 2.4 M circulatiemunten van € 2 wel
degelijk de € 2-herdenkingsmunten bevatten?
- Welke is de verdeling van de volumes tussen de
circulatiemunten van € 2 en de herdenkingsmunten?

-

De termijn begint te lopen na ontvangstbevestiging
door de opdrachtnemer met opgave van de
toepasselijke metaalprijzen. Bij aanlevering van
muntplaatjes van de KMB, is er geen speciale
uitzondering voorzien. Het lijkt echter logisch dat de
opdrachtnemer over eenzelfde werkelijke duurmoet
kunnen beschikken om de bestelling te kunnen
uitvoeren

Deze termijnen zijn allesomvattende termijnen. Het
betreft de termijn van fysieke aanlevering van de
munten bij de NBB. Is er een probleem van
oplevering en zou de oplossing die hieraan moet
gegeven worden ertoe leiden dat de termijn van
uitvoering wordt overschreden, dan zijn er sancties
voorzien. Bijvoorbeeld, wie na 10 weken levert
heeft nog 10 weken om “problemen” op te lossen,
wie n a19 weken levert, nog één week. De termijn
begint te lopen na ontvangstbevestiging door de
opdrachtnemer met opgave van de toepasselijke
metaalprijzen.
Bij aanlevering van muntplaatjes van de KMB, is er geen
speciale uitzondering voorzien. Het lijkt echter logisch dat
de opdrachtnemer over eenzelfde werkelijke duurmoet
kunnen beschikken om de bestelling te kunnen uitvoeren.
-

-

-

Ja, dit voor wat betreft de 2€ herdenkingsmunten
die bestemd zijn voor circulatie en besteld worden
door de KMB.
Gezien het surplus van 2 muntstukken in de koffers
van de NBB, zijn er de voorbije 5 jaar ongeveer 5
miljoen circulatiemuntstukken (allen 2€
herdenkingsmunten) op de markt gekomen. Er zijn
nog geen courante 2 euro muntstukken met
beeltenis van onze koning in omloop gekomen.

-

Oui
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Offerteformulier.
B.
Prijslijst
2
(exploitatierechten
–
retributieafdrachten).
- Mogen we de presentatie van uw tabel Prijslijst 2
wijzigen door de referentie van het jaar te
verschuiven naar links zodat we er onze prijzen
correct in kunnen opnemen?
- Is het mogelijk aan de rechterkant een kolom in te
voegen met vermelding van de 3 jaren?
BIJLAGE 6

Basisdienstverlening euromunten.
- Dit document is afkomstig van de site en is volledig
blanco, zonder enige andere informatie behalve de
titel: is dit correct of ontbreken er elementen?
Laatste vragen als gevolg van de ontvangst van de lijst van
volumes en gerealiseerde verzamelaarsmunten van 2012 tot
2016; enkele vragen:
- We zouden zo mogelijk graag de verkooptarieven
van de gegeven lijst kennen:
-

-

-

PVP TTC: verkoopprijs publiek incl. alle lasten?
PVP HT: verkoopprijs publiek excl. lasten
Voor de groothandelsprijzen: welk systeem van
korting wordt toegepast voor professionals?
Verkoopprijs sinds 2012, we hebben de historiek van
de verkopen nodig.
Kunnen we de verdeling krijgen van de verkopen per
land, per type klanten (particulier, winkel, online?)
en verkoop aan groothandelaars/professionele
verkopers?
Heeft u een systeem van eindejaarskorting?
Heeft u een systeem van marketing allowances?

-

Op zich is er geen bezwaar tegen een andere
presentatie maar dit mag in geen geval leiden tot het
geven van andere informatie of niet geven van de
gevraagde gegeven informatie, op straffe van uitsluiting
wegens onregelmatigheid van de offerte.

-

Het titelblad luidt 6a, het eigenlijke document luidt 6b.
Beiden staan correct op de website.

-

-

Omwille van de vertrouwelijkheid van de verstrekte
informatie over de verzamelaarsmunten 2012-2016
is het niet mogelijk om via de Vragen en Antwoorden
hier nader op in te gaan.
Er kunnen geen verkoopprijzen uit het verleden
worden medegedeeld. Bovendien bent u vrij om in
de toekomst zelf de prijs te bepalen voor de
producten die u commercialiseert
Een kwart van de omzet wordt gehaald uit de
verkoop aan particulieren en driekwart is afkomst
van verkoop aan grossisten

Wij werken niet met een RFA Systeem.
Neen, er is geen marketing allowances systeem

De commerciële retours inzake kwaliteit is minder dan 0,5%.
Verzamelaarsmunten, Penningen
-

Wanneer u het heeft over "retour": gaat het om retour
kwaliteit, retour Bank van België, retour van
particuliere klanten en/of groothandelaars?

"… In geval van gunning van perceel 1 of 2 verleent de KMB
aan de opdrachtnemer het niet-exclusieve recht om, op zijn
eigen kosten, alle op het logo, de naam "Koninklijke Munt
van België" en diens vertalingen, de merken van de KMB en
de domeinnamen rustende intellectuele eigendomsrechten
en de confidentiële informatie te gebruiken."
-

Is uw commercieel exploitatiesysteem verbonden met
deze verkoopwebsite?
Indien ja, op welke manier ?
Hoeveel bedragen de kosten voor het beheer van deze
site vandaag voor de KMB (jaarlijks)?

Neen, dit is niet het geval.
De website werd tot op heden intern beheerd. Enkel
hostingskosten en webshop.

40

Bestaat er een kalender voor de bestellingen van Neen, een dergelijke kalender bestaat niet. Er wordt wel een
circulatiemunten ?
indicatieve prognose gegeven voor de productie van
Zo ja, kunt u ons die kalender verstrekken ?
circulatiemunten op p.49, III.1.3.1.

41

Gaan wij de productiehulpmiddelen voor de vervaardiging Enkel het 2D ontwerp zal aan de opdrachtnemer worden
van de circulatiemunten ontvangen (zo ja, welke) of is enkel verstrekt.
het 2D ontwerp ter beschikking ?
Aangezien we vanaf 1/1/2018 een administratieve dienst zijn,
kunnen we geen referentiestuk of fysieke materialen
aanbieden. Als na de toewijzing van het lastenboek en de
hierop volgende vergadering blijkt dat er een voorkeur is om in
nauwe samenwerking een 3D design te ontvangen, dan kunnen
hier praktische afspraken over gemaakt worden, volgens de
wensen van de opdrachtnemer.

42

Volgens punt II.4 zal de borgtocht bij iedere bestelling De borgtocht zal altijd 5% van de waarde van de bestelling zijn
worden vastgesteld of is het op een bepaald ogenblik behalve indien de bestelling geen 50.000 euro haalt of wanneer
mogelijk de borgtocht te bepalen als een percentage van de de uitvoering binnen de 45 dagen kan plaatsvinden.
bestelling ?
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Is het mogelijk om enkel een offerte in te dienen voor de
verzamelaarsmunten zonder de circulatiemunten erbij te
moeten nemen ?
Zijn wij in het kader van de offerte ook verplicht de
productiekost van de verzamelaarsmunten te vermelden ?

Neen, een dergelijk perceel zonder de aanmunting van
circulatiemunten bestaat niet.

Neen, enkel de retributie die aan de KMB zal worden
overgemaakt en de minimale hoeveelheden waartoe u zich
verbindt.
Betreffen de leveringstermijnen uit punt III.5 enkel de Enkel de circulatiemunten, verzamelaarsmunten zullen niet
circulatiemunten of ook de verzamelaarsmunten ?
door de KMB worden besteld. Deze verzamelaarsmunten
zullen commercieel geëxploiteerd worden door de
opdrachtnemer en voor diens eigen rekening, mits het betalen
van een overeengekomen retributie per geproduceerd
muntstuk
Wordt de verpakkingswijze voor verzamelaarsmunten Neen, aangezien verzamelaarsmunten niet naar de Nationale
gespecifieerd ?
Bank zullen worden vervoerd, maar rechtstreeks door de
opdrachtnemer zullen worden verkocht.
Kunt u ons de gewichtstolerantie en het type van tranche Neen. Op p. 52 worden wel de minimale vereisten inzake
voor de verzamelaarsmunten aangeven ?
kwaliteit, gewicht en afmeting opgegeven

