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DOCUMENT MARKTCONSULTATIE – DEEL 2 – update 2 Mei 

Onderwerp:  MRMP-S/AT 20ST102 Raamovereenkomst met meerdere dee lnemers 
betreffende de levering van stoffen mondmaskers (Co mmunity Masks). 
 

1. Voorwerp 

a. Doel van de raamovereenkomst 

Met de huidige raamovereenkomst wenst Defensie over te gaan tot de dringende aankoop 
van stoffen mondmaskers van het type hernomen in bijlage A. Deze aankoop zal gebeuren 
via meerdere leveranciers, waarbij de capaciteit tot snelle levering van een kwaliteitsproduct 
in een zo groot mogelijk volume centraal staat en bepalend zal zijn voor de deelname aan 
de raamovereenkomst. 

De raamovereenkomst zal a priori lopen tot 31 december 2020, met mogelijkheid tot 
verlenging met een periode van 1 jaar. 

De mogelijkheid wordt geboden zowel aan de federale overheid als aan de gewesten en 
gemeenschappen om bestellingen uit te voeren op deze raamovereenkomst. 

b. Doel van deze marktconsultatie – Deel 2 

Via deze bijkomende marktconsultatie wordt u gevraagd u het huidig document ingevuld en 
ondertekend terug te mailen naar MRMP-ExpertMaskDefensie@mil.be voor zaterdag 02 
mei 15.00 hr . 

c. Update van de norm 

Uw aandacht wordt erop gevestigd dat de maskers dienen te voldoen aan de technische 
specificaties zoals hernomen in bijlage A (NBN/DTD S 65-001:2020 van 28 Apr 2020, versie 
1.1).  

d. Minimale technische specificaties 

Alle leveringen voldoen of zijn gelijkwaardig  aan de technische vereisten vermeld in 
NBN/DTD S 65-001:2020; versie 1.1 van 28 april 2020: 
https://www.nbn.be/sites/default/files/webform/pdf/NBN-DTD-S-65-001-2020-nl.pdf. 

 Indien u een gelijkwaardig product voorstelt, dien t u deze gelijkwaardigheid aan te 
tonen voor elke vermelde technische specificatie 

 Bijzondere aandachtspunten: 

(1) Filtercapaciteit (penetratie) volgens Par. 8.4; 

(2) Luchtdoorlaatbaarheid volgens Par. 8.5  
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(3) Mogelijke ontwerpen voor community- en artisanaal maskers volgens Par 5 

(a) •Type “multiface” wordt omschreven in 5.5.1. 

(b) •Type "eendenbek " wordt omschreven in 5.5.2. 

(c)  Type “plat gevouwen” wordt omschreven in 5.5. 

(4) het masker doorstaat ten minste 25 onderhoudsbeurten met een wasprogramma van 
60° volgens Par 5.6. 

(5) Gebruikte materialen voor de confectie voldoen aan de REACH 1907/2006 verordening 
(afwijking van de norm) en zijn onschadelijk voor huid, slijmvliezen en longen hernomen 
in Par. 5.3.1. van de norm. 

(6) Emballage 

(a) Elk mondmasker zal individueel hermetisch verpakt worden in een commercieel 
gangbare verpakking voorzien van de markeringen en informatie hernomen in Par. 
6 van de norm. 

(b) Globale verpakking van het commerciële type voorzien van de nodige etikettering. 

2. Gevraagde inlichtingen 

Handelsnaam of benaming  

De aanbestedende overheid heeft de intentie een 
bankwaarborg op te leggen aan de deelnemers. 
Heeft u hiertegen bezwaar? 

Ja of Neen 

De aanbestedende overheid voorziet de 
mogelijkheid om een plaatsbezoek in uw ateliers 
uit te voeren, om zich te verzekeren van uw 
voorgestelde leveringscapaciteit. Gelieve daarom 
uw plaats van fabricatie te specifiëren. Gelieve 
eveneens de beschikbaarheid van grondstoffen 
aan te tonen. 

Land 

Stad 

Naam 

Adres 

 

 

 

 

Gelieve minstens één referentie over te maken 
van een levering van gelijkwaardige omvang van 
uw voorgesteld product te geven. 
 
 

Hoeveelheid 

Referentie 

Land 

Stad 

Naam 

Adres  
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Gegarandeerde leveringscapaciteit in BELGIE per week, vanaf 1week na bestelling, minimaal 
250.000 stuks per week. 

Week Gegarandeerde hoeveelheid per week geleverd in BELGIE 

20 (11-17 Mei 2020)  

21  

22  

23  

24  

25  

26 (22 – 28 Jun 2020)  

Totaal Mei – Juni    

27 … 52  

 

3. Bijgevoegde documenten 

Bijgevoegd? 

Y/N  
enkel bijvoegen indien gewijzigd of 

ontbrekend in eerste ronde 

Technische fiches en indien mogelijk model  

Uniform Europees Aanbestedingsdocument  

Bewijs machtiging ondertekening  
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