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Réponses/antwoorden

Is de huidige watermerkrol eigendom van de huidige
opdrachtnemer of van de FOD Financiën? Kan de nieuwe
opdrachtnemer gebruik maken van deze watermerkrol
voor de uitvoering van zijn opdracht of dient er een
nieuwe watermerkrol aangemaakt te worden? Indien de
nieuwe opdrachtgever deze kan hergebruiken, dienen dan
hiervoor kosten betaald te worden aan de FOD Financiën?
Dank u om de gewenste lengte van de vezels en het aantal
per vierkante decimeter te willen specifiëren.

De opdrachtnemer is eigenaar. Een nieuwe opdrachtnemer moet
een nieuwe waterkrol laten aanmaken. De Fod Fin kan hiervoor
niet instaan, dit maakt deel uit van de aanbesteding zie punt
E,1,2.

Positionering van het watermerk: “het watermerk moet
evenwijdig met de lange zijde worden gelezen” “watermerk evenwijdig met de as van de watermerkrol”
Bedoelt u dat het watermerk evenwijdig dient te lopen
met de as van een papierrol of net dwars op deze as?
Is de watermerkrol van de opdracht die nu afloopt
definitief verzegeld? Kan de huidige opdrachtnemer nog
een beroep doen op deze watermerkrol voor de
toekomstige uitvoer van uw lastenboek met als referentie
S/L/DA/2019/025 of staan alle potentiële aanbieders op
dezelfde financiële voet in die zin dat elke mogelijke

Het watermerk dient gelezen te worden evenwijdig aan de
breedte van de spoel. Het watermerk dient leesbaar te zijn in
de richting wanneer men voor de spoel staat (zie bestek).

Naargelang de afmeting, lengte van 5 tot 7 mm
Aantal per dm2: gemiddelde van 120 met een tolerantiegrens
tussen de 100 en 140.

De watermerkrol is verzegeld tussen elk van de opdrachten en is
eigendom van de aanbestedende
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aanbieder zal moeten instaan voor het vervaardigen van
een nieuwe watermerkrol voor de uitvoering van deze
opdracht?
Hoe dient het watermerk gepositioneerd te worden t.o.v.
de breedte van een bobijn? Graag opgave van:
• De tussenruimte tussen verschillende
watermerken in de breedte t.o.v. elkaar.
• De afstand tot de fysieke begrenzingen van de
bobijn zowel links als rechts?
“Het papier bevat blauwe en gele A-dots die enkel
zichtbaar zijn onder uv-stralen, 350-400 per dm2 per
kleur.” Dit lijkt ons een zeer groot aantal per dm2. Is dit
effectief het gewenste aantal of is er mogelijk een
vergissing in het bestek geslopen en is het werkelijk
gewenste aantal misschien 35-40 per dm2 per kleur?
Dank om de gewenste specificaties van de papierrollen te
bezorgen:
• Wat is de totale rollengte op de bobijn? En/of
• Wat is de totale diameter van de bobijn?

Mogen de bobijnen op de pallet tegen elkaar geplaatst
worden? Zo niet, wat is de minimale tussenafstand tussen
de twee bobijnen op een pallet?

Zie bestek punt E 1.2.
Het papier bevat blauwe en gele A-dots die enkel zichtbaar zijn
onder uv-stralen, 350-400 per dm2 per kleur.”

De breedte van een bobijn is vastgesteld op 516mm
De bobijnen hebben een lengte tussen 11.500 en 12.000 meter
en een diameter tussen de 98 en de 100 cm. Het gewicht van
een dergelijke bobijn is ongeveer 370 kg.

De spoelen mogen gekoppeld worden, de ene naast de andere
zolang de voorwaarden van transport opgenomen in het
lastenboek worden gerespecteerd.

