Questions
Vragen

Réponses
Antwoorden

Zoals omschreven staat de opdrachtnemer in voor de verwijdering van alle afval,
waaronder dat wat eventueel wordt ingezameld door personeelsleden (uitgezonderd
papier). Hierbij wordt weergegeven welke stromen deze kunnen zijn. Aangezien dit
wordt afgesloten met 'enz.' is het niet duidelijk welke stromen hieronder allemaal
kunnen vallen. Kan er een opsomming worden gemaakt van de verschillende
afvalstromen die vrij kunnen komen, met daarbij een maximum te verwerken
hoeveelheid (kg) voor de periode van 7 van maanden? Zoniet, wat is hierbij uw
Een opsomming maken van de stromen is moeilijk. Al het afval moet worden
verwijderd zoals vermeld in de bestek.
1 voorstel?

Comme décrit, l'adjudicataire est responsable de l'évacuation de tous les déchets, y
compris ceux pouvant être collectés par les membres du personnel (à l'exception du
papier). Des flux possibles sont repris. Puisque l'énumération se termine avec "etc." il
est difficile de déterminer tous les flux concernés. Peut-on faire une liste des
différents flux possibles, avec une quantité maximale à traiter (kg) pour la période de
7 mois? Si non, quelle est votre proposition?
Het is zo dat een onderhoud van een pers kan variëren van €5 tot €5.000. Daarom
hebben wij hieromtrent enkele vragen. In welke staat is de pers op dit moment?
Wanneer heeft deze een laatste onderhoud/keuring gehad? Kan er een bedrag
afgesproken worden voor de doorberekende kosten naar de opdrachtnemer tot €
750 / jaar, om niet tot een maximum bedrag te komen in de calculatie. Zoniet, wat
2 stelt u voor?
Vu que la maintenance d’une presse peut varier de 5 à 5 000 €, nous avons quelques
questions à ce sujet. Quel est l'état actuel de la presse? Quand a-t'elle eu un dernier
entretien / une dernière inspection? Peut-on convenir d’un montant maximum de
750 € / an pour les frais facturés à l'adjudicataire, afin de ne pas atteindre un
montant maximum dans le calcul. Si non, que proposez-vous?

Lister précisément les flux est difficile, tous les déchets doivent être évacués comme
mentionnés dans le CSC

De aanbestedende overheid staat in voor het onderhoud van de machine en voor
alle benodigdheden die nuttig zouden zijn voor de werking ervan.

Le pouvoir adjudicateur prend à sa charge l’entretien de la machine ainsi que toutes
les fournitures qui s’avéreraient utiles pour son fonctionnement

