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RICHTLIJN 2003/    /EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van                         

betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten

voor werken, leveringen en diensten

Gelet op het Verdag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met name artikel 47, lid 2, op

artikel 55 en op artikel 95,

Gezien het voorstel van de Commissie 1,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité 2,

Gezien het advies van het Comité van de Regio's 3,

Volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag 4,

                                                
1 PB C 29 E van 30.1.2001, blz. 11 en PB C 203 E van 27.8.2002, blz. 210.
2 PB C 193 van 10.7.2001, blz. 7.
3 PB C 144 van 16.5.2001, blz. 23.
4 Advies van het Europees Parlement van 17 januari 2002 (nog niet verschenen in het

Publicatieblad), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van .... (nog niet verschenen in het
Publicatieblad) en besluit van het Europees Parlement van .... (nog niet verschenen in het
Publicatieblad).
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Overwegende hetgeen volgt:

(1) Naar aanleiding van de nieuwe wijzigingen van Richtlijn 92/50/EEG van de Raad van

18 juni 1992 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van over-

heidsopdrachten voor dienstverlening 1, Richtlijn 93/36/EEG van de Raad van 14 juni 1993

betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten

voor leveringen 2, en Richtlijn 93/37/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de

coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor de uitvoering

van werken 3 die nodig zijn in antwoord op de vereenvoudigings- en moderniseringseisen,

die zowel de aanbestedende diensten als de ondernemers hebben gesteld in hun antwoorden

op het door de Commissie op 27 november 1996 aangenomen Groenboek, dient ter wille

van de duidelijkheid tot omwerking van deze richtlijnen in één tekst te worden overgegaan.

(2) De totstandbrenging van het vrije verkeer van goederen op het gebied van overheids-

opdrachten voor leveringen en de totstandbrenging van de vrijheid van vestiging en het vrij

verlenen van diensten op het gebied van overheidsopdrachten voor werken en diensten,

vereisen wat betreft de opdrachten die worden afgesloten in de lidstaten voor rekening van

de staat, territoriale lichamen en andere publiekrechtelijke instellingen, naast de opheffing

van beperkingen, ook de uitvoering van bepalingen inzake de coördinatie van de nationale

procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten, zowel op grond van de voorschriften

tot regeling van deze drie vrijheden en van de daaruit voortvloeiende beginselen, zoals de

beginselen van gelijke behandeling, waarvan het discriminatieverbod slechts een bijzondere

uitdrukking is, wederzijdse erkenning, evenredigheid en transparantie, als op grond van een

daadwerkelijke mededinging op het gebied van overheidsopdrachten. Bijgevolg moeten

deze coördinatiebepalingen overeenkomstig voornoemde regels en beginselen alsmede

overeenkomstig de andere Verdragsregels worden uitgelegd.

                                                
1 PB L 209 van 24.7.1992, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/52/EG van het

Europees Parlement en de Raad (PB L 328 van 28.11.1977, blz. 1).
2 PB L 199 van 9.8.1993, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/52/EG van het

Europees Parlement en de Raad.
3 PB L 199 van 9.8.1993, blz. 54. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/52/EG van het

Europees Parlement en de Raad.
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(3) Deze coördinatiebepalingen moeten de in elk van de lidstaten geldende procedures en

praktijken zoveel mogelijk eerbiedigen.

(4) De lidstaten dienen erop toe te zien dat deelname van een publiekrechtelijke instelling als

inschrijver op een overheidsopdracht geen concurrentieverstorende gevolgen heeft voor

particuliere inschrijvers.

(5) Overeenkomstig artikel 6 van het Verdrag moeten de eisen inzake milieubescherming

geïntegreerd worden in de omschrijving en uitvoering van het beleid en het optreden van de

Gemeenschap als bedoeld in artikel 3 van het Verdrag, in het bijzonder met het oog op het

bevorderen van duurzame ontwikkeling. Deze richtlijn verduidelijkt derhalve hoe de

aanbestedende diensten kunnen bijdragen tot de bescherming van het milieu en de

bevordering van duurzame ontwikkeling op een wijze die het mogelijk maakt voor hun

opdrachten de beste prijs-kwaliteitverhouding te krijgen.

(6) Geen enkele bepaling in deze richtlijn dient te beletten dat maatregelen worden

voorgeschreven of toegepast die noodzakelijk zijn ter bescherming van de openbare

zedelijkheid, orde of veiligheid of het leven of de gezondheid van mensen, dieren of planten,

in het bijzonder met het oog op duurzame ontwikkeling, op voorwaarde dat deze

maatregelen in overeenstemming zijn met het Verdrag.

(7) De Raad heeft bij zijn Besluit 94/800/EG van 22 december 1994 betreffende de sluiting,

namens de Europese Gemeenschap, voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende

aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de

Uruguayronde (1986-1994) voortvloeiende overeenkomsten 1 onder meer zijn goedkeuring

gehecht aan de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten, hierna "Overeenkomst"

genoemd, welke ten doel heeft een multilateraal kader van evenwichtige rechten en verplich-

tingen op het gebied van overheidsopdrachten tot stand te brengen met het oog op een

                                                
1 PB L 336 van 23.12.1994, blz. 1.
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verdere liberalisering en uitbreiding van de wereldhandel. Gezien de internationale rechten

en verplichtingen die voor de Gemeenschap uit de aanvaarding van deze Overeenkomst

voortvloeien, gelden voor de inschrijvers en producten uit derde landen die de Overeen-

komst hebben ondertekend, de regelingen van de Overeenkomst. Deze Overeenkomst is

niet rechtstreeks toepasselijk. De in de Overeenkomst bedoelde aanbestedende diensten die

zich aan de onderhavige richtlijn houden en die dezelfde bepalingen toepassen ten aanzien

van de ondernemers van derde landen die de Overeenkomst hebben ondertekend, leven op

deze manier de Overeenkomst na. Deze coördinatiebepalingen dienen ook voor in de

Gemeenschap gevestigde ondernemers even gunstige voorwaarden voor deelneming aan

overheidsopdrachten te waarborgen als die welke gelden voor de ondernemers van derde

landen die de Overeenkomst hebben ondertekend.

(8) Alvorens een procedure voor het plaatsen van een overheidsopdracht te starten, mogen de

aanbestedende diensten, door gebruik te maken van een "technische dialoog", advies vragen

of aanvaarden dat bij het opstellen van het bestek kan worden gebruikt, op voorwaarde

echter dat een dergelijk advies niet tot uitschakeling van de mededinging leidt.

(9) Gezien de verscheidenheid aan overheidsopdrachten voor werken, moet de aanbestedende

dienst kunnen kiezen tussen gescheiden en gemeenschappelijke gunning van opdrachten

voor de uitvoering en het ontwerp van werken. Met deze richtlijn wordt niet beoogd om een

gemeenschappelijke of een gescheiden gunning voor te schrijven. Het besluit of een

gescheiden of een gemeenschappelijke gunning van de opdracht plaatsvindt, dient te worden

gebaseerd op kwalitatieve en economische criteria, die in de nationale wetgevingen bepaald

kunnen worden. Een overeenkomst wordt alleen geacht een overheidsopdracht voor werken

te zijn indien zij specifiek betrekking heeft op de in bijlage I bedoelde activiteiten, zelfs

indien de overeenkomst andere voor die activiteiten benodigde diensten omvat. Overheids-

opdrachten voor diensten, waaronder diensten inzake eigendomsbeheer, kunnen onder

bepaalde omstandigheden ook werken omvatten. Indien dergelijke werken ten opzichte van

het hoofdvoorwerp van de opdracht van bijkomende aard zijn en daarvan een uitvloeisel zijn

of daarop een aanvulling vormen, is het feit dat die werken deel uitmaken van de opdracht

echter geen reden om de opdracht als een overheidsopdracht voor werken aan te merken.
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(10) Een communautaire definitie van raamovereenkomsten is nodig, samen met specifieke
regels voor de raamovereenkomsten welke worden gesloten met betrekking tot opdrachten
die onder het toepassingsgebied van deze richtlijn vallen. Op grond van deze regels kan een
aanbestedende dienst die overeenkomstig de bepalingen van deze richtlijn een raam-
overeenkomst sluit betreffende, met name, de bekendmaking, de termijnen en de voor-
waarden voor de indiening van inschrijvingen, tijdens de looptijd van de raamovereenkomst
daarop gebaseerde opdrachten plaatsen door ofwel de voorwaarden in de raamovereenkomst
toe te passen, ofwel, indien niet alle voorwaarden vooraf in de raamovereenkomst zijn
bepaald, door een nieuwe oproep tot mededinging te doen aan de partijen bij de raam-
overeenkomst met betrekking tot de nog niet bepaalde voorwaarden. De nieuwe oproep tot
mededinging moet voldoen aan bepaalde regels die de vereiste flexibiliteit en de inacht-
neming van de algemene beginselen, waaronder het beginsel van gelijke behandeling,
dienen te waarborgen. Om die redenen moet de looptijd van de raamovereenkomsten
worden beperkt en mag hij niet langer zijn dan vier jaar, behalve in door de aanbestedende
diensten naar behoren gemotiveerde gevallen.

(11) Een aantal nieuwe elektronische aankooptechnieken is in voortdurende ontwikkeling. Deze
technieken maken het mogelijk de mededinging te verbreden en overheidsbestellingen
efficiënter te plaatsen, met name door de besparing van tijd en kosten die het gebruik van
deze technieken met zich meebrengt. De aanbestedende diensten kunnen gebruikmaken van
elektronische aankooptechnieken mits de bepalingen van deze richtlijn en de beginselen van
gelijke behandeling, non-discriminatie en transparantie in acht worden genomen. Daartoe
kan de indiening van een inschrijving, met name in geval van een nieuwe oproep tot
mededinging in het kader van een raamovereenkomst of de toepassing van een dynamisch
aankoopsysteem, de vorm aannemen van de elektronische catalogus van de inschrijver,
wanneer deze de door de aanbestedende dienst gekozen communicatiemiddelen gebruikt
overeenkomstig artikel 42.
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(12) Gezien de zich snel uitbreidende elektronische aankoopsystemen moeten nu reeds adequate
voorschriften worden opgesteld zodat de aanbestedende diensten ten volle profijt kunnen
trekken van de mogelijkheden die deze systemen bieden. Met het oog hierop moeten geheel
elektronische dynamische aankoopsystemen voor aankopen van leveringen of diensten voor
courant gebruik worden gedefinieerd, en moeten er specifieke voorschriften worden
vastgesteld voor het opzetten en de werking van dergelijke systemen teneinde een eerlijke
behandeling te garanderen van elke ondernemer die eraan deel wenst te nemen. Elke
ondernemer die een indicatieve inschrijving indient die voldoet aan het bestek en zelf
voldoet aan de selectiecriteria moet van een dergelijk systeem gebruik kunnen maken.
Dankzij deze aankooptechniek kunnen de aanbestedende diensten een lijst van reeds
geselecteerde inschrijvers opstellen en deze openstellen voor nieuwe inschrijvers, en zo
beschikken over een buitengewoon groot scala van inschrijvingen - dankzij de gebruikte
elektronische middelen - en er aldus voor zorgen dat de overheidsgelden op basis van een
brede concurrentie optimaal benut worden.

(13) Aangezien de techniek van de elektronische veilingen wellicht uitbreiding zal nemen, moet

een communautaire definitie van deze veilingen worden gegeven en een specifiek regel-

gevend kader worden ingesteld om te waarborgen dat de beginselen van gelijke behandeling,

non-discriminatie en transparantie volledig in acht worden genomen. Daartoe moet worden

gestipuleerd dat elektronische veilingen slechts betrekking hebben op opdrachten voor

werken, leveringen en diensten waarvoor nauwkeurige specificaties kunnen worden

opgesteld. Met datzelfde doel kan worden bepaald dat de respectieve klassering van de

inschrijvers op ieder moment van de elektronische veiling moet kunnen worden vastgesteld.

Dankzij het gebruik van elektronische veilingen kunnen de aanbestedende diensten de

inschrijvers vragen een nieuwe verlaagde prijs in te dienen en, wanneer de opdracht wordt

gegund aan de economisch voordeligste inschrijving, ook andere elementen van de

inschrijvingen dan de prijs te verbeteren. Niettemin mogen met het oog op de eerbiediging

van het transparantiebeginsel alleen die elementen worden verbeterd die automatisch langs

elektronische weg zonder betrokkenheid van de aanbestedende dienst kunnen worden

beoordeeld. Daartoe moeten deze elementen kwantificeerbaar zijn in cijfers of in

percentages.
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(14) In de lidstaten zijn bepaalde centrale aankooptechnieken ontwikkeld. Verscheidene

aanbestedende diensten zijn belast met het verlenen van aankopen of het gunnen van

overheidsopdrachten/het sluiten van raamovereenkomsten voor andere aanbestedende

diensten. Door de omvang van de aankopen maken deze technieken het mogelijk de

mededinging te verbreden en overheidsbestellingen efficiënter te plaatsen. Er moet dus

worden voorzien in een communautaire definitie van voor aanbestedende diensten werkende

aankoopcentrales. Tevens moeten de voorwaarden worden vastgesteld waaronder

aanbestedende diensten die met eerbiediging van het beginsel van non-discriminatie en het

gelijkheidsbeginsel via een aankoopcentrale werken, leveringen en/of diensten verwerven,

kunnen worden geacht deze richtlijn te hebben nageleefd.

(15) Teneinde rekening te houden met de bestaande verschillen in de lidstaten moeten zij zelf

kunnen kiezen of zij bepalen dat de aanbestedende diensten gebruik kunnen maken van

raamovereenkomsten, aankoopcentrales, dynamische aankoopsystemen, elektronische

veilingen en concurrentiegerichte dialoog als omschreven en geregeld bij deze richtlijn.

(16) Het bestaan van een groot aantal drempels voor de toepassing van de coördinatiebepalingen

geeft aanleiding tot complicaties voor de aanbestedende diensten. Voorts is het, rekening

gehouden met de monetaire unie, wenselijk drempels in euro's vast te stellen. Derhalve

dienen de drempels in euro's op zodanige wijze te worden vastgesteld, dat de toepassing van

deze bepalingen wordt vereenvoudigd en tegelijkertijd de in de Overeenkomst bepaalde

drempels, die in bijzondere trekkingsrechten zijn uitgedrukt, in acht worden genomen. In

verband daarmee dient ook te worden voorzien in een periodieke herziening van de in euro

uitgedrukte drempels, teneinde deze indien nodig aan te passen naar gelang van de eventuele

schommelingen van de waarde van de euro ten opzichte van het bijzondere trekkingsrecht.
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(17) Zowel met het oog op de toepassing van de voorschriften van deze richtlijn als voor

controledoeleinden wordt de dienstensector het beste omschreven door de diensten in te

delen in categorieën die met bepaalde posten van een gemeenschappelijke nomenclatuur

overeenkomen, en deze bijeen te brengen in twee bijlagen, II A en II B, naargelang de

regeling die erop van toepassing is. Wat de in bijlage II B bedoelde diensten betreft, mogen

de van toepassing zijnde bepalingen in deze richtlijn geen afbreuk doen aan de toepassing

van specifieke communautaire voorschriften voor de desbetreffende diensten.

(18) Wat overheidsopdrachten voor diensten betreft, moet gedurende een overgangsperiode de

volledige toepassing van deze richtlijn worden beperkt tot opdrachten waarvoor de

bepalingen van deze richtlijn de mogelijkheden tot uitbreiding van het verkeer over de

grenzen heen ten volle garanderen. De opdrachten voor andere diensten moeten gedurende

deze overgangsperiode worden gevolgd, alvorens wordt besloten deze richtlijn daarop

volledig toe te passen. In dit verband dient het controlemechanisme te worden omschreven.

Dit mechanisme dient terzelfder tijd de betrokkenen toegang tot de relevante informatie te

verzekeren.

(19) De overheidsopdrachten die door in de sectoren watervoorziening, energievoorziening,

vervoer en postdiensten werkzame aanbestedende diensten worden geplaatst en in het kader

van deze werkzaamheden passen, vallen onder Richtlijn 2003/../EG van het Europees

Parlement en de Raad van ....................... houdende coördinatie van de procedures voor het

plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening en vervoer en

postdiensten 1. De overheidsopdrachten die door aanbestedende diensten in het kader van

hun activiteiten voor de exploitatie van zee-, kust- of riviervervoerdiensten worden

geplaatst, dienen echter onder het toepassingsgebied van de onderhavige richtlijn te vallen.

                                                
1 Zie blz. ... van ... dit Publicatieblad
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(20) Gezien de effectieve mededinging op de telecommunicatiemarkt ingevolge de toepassing

van de communautaire regelgeving tot liberalisering van deze sector, moeten de

desbetreffende overheidsopdrachten van het toepassingsgebied van deze richtlijn worden

uitgesloten voorzover zij hoofdzakelijk ten doel hebben de aanbestedende diensten in staat

te stellen bepaalde activiteiten in de telecommunicatiesector uit te oefenen. Deze activiteiten

worden in overeenstemming met de definities in de artikelen 1, 2 en 8 van Richtlijn

93/38/EEG van de Raad van 14 juni 1993 houdende coördinatie van de procedures voor het

plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en

telecommunicatie 1 omschreven, zodat deze richtlijn niet van toepassing is op opdrachten die

uitgesloten zijn van de werkingssfeer van Richtlijn 93/38/EEG ingevolge artikel 8 daarvan.

(21) Er dienen bepalingen te worden voorgesteld voor gevallen waarin de maatregelen tot

coördinatie van de procedures niet kunnen worden toegepast om redenen die met de

staatsveiligheid of staatsgeheimen verband houden of doordat specifieke aanbestedings-

voorschriften van toepassing zijn die uit internationale overeenkomsten voortvloeien en

betrekking hebben op de legering van strijdkrachten of eigen zijn aan internationale

organisaties.

(22) Krachtens artikel 163 van het Verdrag is het stimuleren van onderzoek en technologische

ontwikkeling één van de middelen om de wetenschappelijke en technologische grondslagen

van de industrie van de Gemeenschap te versterken, en het openstellen van overheids-

opdrachten voor diensten draagt daartoe bij. Op de medefinanciering van onderzoeks-

programma's heeft deze richtlijn geen betrekking. Derhalve vallen buiten deze richtlijn

andere opdrachten voor diensten voor onderzoek en ontwikkeling dan die waarvan de

resultaten in hun geheel aan de aanbestedende dienst toekomen voor het gebruik ervan in de

uitoefening van zijn eigen werkzaamheden, mits de dienstverlening volledig door de

aanbestedende dienst wordt beloond.

                                                
1 PB L 199 van 9.8.1993, blz. 84. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 98/4/EG van het

Europees Parlement en de Raad (PB L 101 van 1.4.1998, blz. 1).
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(23) In het kader van diensten, vertonen de opdrachten  betreffende de verwerving of de huur van

onroerende goederen dan wel betreffende de rechten op deze goederen bijzondere

kenmerken, waardoor toepassing van de aanbestedingsvoorschriften niet geschikt is.

(24) Bij het plaatsen van overheidsopdrachten voor bepaalde audiovisuele diensten in de

omroepsector moet rekening kunnen worden gehouden met overwegingen van cultureel en

sociaal belang, waardoor toepassing van de aanbestedingsvoorschriften niet geschikt is. Om

die redenen is het wenselijk te voorzien in een uitzondering voor overheidsopdrachten voor

diensten die betrekking hebben op de aankoop, de ontwikkeling, de productie of de

coproductie van gebruiksklaar programmamateriaal en van andere voorbereidende diensten,

zoals die betreffende scenario's of de artistieke prestaties die nodig zijn voor de totstand-

brenging van het programmamateriaal, alsmede voor opdrachten betreffende de zendtijd.

Deze uitzondering geldt evenwel niet voor de levering van het technisch materiaal dat nodig

is voor de productie, de coproductie en de uitzending van dat programmamateriaal.

(25) De diensten inzake arbitrage en bemiddeling worden meestal verleend door instanties of

personen die worden aangewezen of gekozen op een wijze die niet door aanbestedings-

voorschriften kan worden geregeld.

(26) Conform de Overeenkomst omvatten de in deze richtlijn bedoelde financiële diensten niet de

instrumenten inzake monetair beleid, wisselkoersen, overheidsschuld en beheer van reserves

of die van enig ander beleid dat verrichtingen met effecten of andere financiële instrumenten

behelst, met name verrichtingen om de aanbestedende diensten van geld of kapitaal te

voorzien. Derhalve vallen de opdrachten betreffende de uitgifte, de aankoop, de verkoop of

de overdracht van effecten of van andere financiële instrumenten niet binnen het

toepassingsgebied. De door centrale banken geleverde diensten zijn eveneens uitgesloten.
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(27) De door de aanbestedende diensten opgestelde technische specificaties moeten de open-

stelling van overheidsopdrachten voor mededinging mogelijk maken; daartoe moet het

mogelijk zijn inschrijvingen in te dienen waarin de diversiteit van de technische oplossingen

tot uiting komt. Te dien einde moeten enerzijds de technische specificaties kunnen worden

opgesteld in termen van prestaties en functionele eisen en moeten anderzijds, bij verwijzing

naar de Europese - of bij ontstentenis daarvan naar de nationale - norm, op andere

gelijkwaardige oplossingen gebaseerde inschrijvingen door de aanbestedende dienst in

overweging worden genomen. Om de gelijkwaardigheid aan te tonen, moeten de inschrijvers

elk bewijsmiddel kunnen gebruiken. Overheidsdiensten moeten iedere beslissing dat er geen

sprake is van gelijkwaardigheid, kunnen motiveren. Aanbestedende diensten die in de

technische specificatie van een bepaalde opdracht milieueisen wensen op te nemen, kunnen

de milieukenmerken en/of het milieueffect van specifieke productgroepen of -diensten

voorschrijven. Zij kunnen, zonder dat daartoe een verplichting bestaat, de passende

specificaties gebruiken die zijn omschreven in milieukeuren, zoals de Europese milieukeur,

(pluri-)nationale milieukeuren of een andere milieukeur indien de vereisten voor de keur zijn

ontwikkeld en aangenomen op grond van wetenschappelijke gegevens via een proces

waaraan de betrokkenen, zoals regeringsinstanties, consumenten, fabrikanten, kleinhandel en

milieuorganisaties, kunnen deelnemen en indien de keur toegankelijk en beschikbaar is voor

alle betrokken partijen.

(28) De nadere inlichtingen betreffende de opdracht moeten, zoals in de lidstaten gebruikelijk is,

in het bestek voor elke opdracht of in een gelijkwaardig document zijn opgenomen.
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(29) Voor aanbestedende diensten die buitengewoon complexe projecten uitvoeren, kan het,

zonder dat hen iets valt te verwijten, objectief onmogelijk zijn te bepalen welke middelen

aan hun behoeften kunnen voldoen of te beoordelen wat de markt te bieden heeft op het stuk

van technische en/of financiële/juridische oplossingen. Dat kan met name het geval zijn bij

de uitvoering van omvangrijke geïntegreerde vervoersinfrastructuurprojecten, grote

computernetwerken, of projecten met een complexe en gestructureerde financiering waarvan

de financiële en juridische onderbouwing niet vooraf kan worden voorgeschreven. Voor

zover de toepassing van openbare of niet-openbare procedures de gunning van dergelijke

opdrachten niet mogelijk maakt, moet derhalve voorzien worden in een flexibele procedure

die de mededinging tussen ondernemers vrijwaart, en tevens rekening houdt met de behoefte

van de aanbestedende diensten om met elke gegadigde een dialoog over alle aspecten van de

opdracht aan te gaan. Deze procedure mag evenwel niet op zodanige wijze worden

aangewend dat de concurrentie wordt beperkt of verstoord, met name door het wijzigen van

basiselementen van de inschrijvingen, het opleggen van nieuwe inhoudelijke elementen aan

de gekozen inschrijver of het betrekken van een andere, niet als economisch voordeligste

aangewezen inschrijver in de procedure.

(30) Om de toegang van kleine en middelgrote ondernemingen tot overheidsopdrachten te

bevorderen, moeten bepalingen over onderaanneming worden opgenomen.

(31) De voorwaarden voor de uitvoering van een opdracht zijn verenigbaar met deze richtlijn

voor zover zij niet rechtstreeks of onrechtstreeks discriminerend zijn en zij in de

aankondiging van opdracht of in het bestek worden vermeld. Zij kunnen met name ten doel

hebben de beroepsopleiding op de werkplek of de arbeidsparticipatie van moeilijk in het

arbeidsproces te integreren personen te bevorderen, de werkloosheid te bestrijden of het

milieu te beschermen. Als voorbeeld kan onder andere worden verwezen naar de verplich-

tingen om voor de uitvoering van de opdracht langdurig werklozen aan te werven of in

opleidingsacties voor werklozen of jongeren te voorzien, om inhoudelijk de belangrijkste

verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) na te leven indien deze niet in het

nationale recht zijn omgezet, en om een groter dan het bij de nationale wetgeving voor-

geschreven aantal gehandicapten aan te werven.
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(32) Tijdens de uitvoering van de overheidsopdracht zijn zowel de nationale als de commu-

nautaire wetten, regelingen en collectieve overeenkomsten inzake sociale zekerheid en

veiligheid op het werk van kracht, op voorwaarde dat deze regels en hun toepassing in

overeenstemming zijn met het Gemeenschapsrecht. Voor grensoverschrijdende situaties,

waarbij werknemers van een lidstaat ter verwezenlijking van een overheidsopdracht in een

andere lidstaat diensten verlenen, zijn in Richtlijn 96/71/EG van het Europees Parlement en

de Raad van 16 december 1996 betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met

het oog op het verlenen van diensten 1 de minimumvoorwaarden bepaald waaraan het land

van ontvangst ten aanzien van deze ter beschikking gestelde werknemers moet voldoen.

Indien het nationaal recht daartoe strekkende bepalingen bevat, kan niet-naleving van die

verplichtingen beschouwd worden als een ernstige fout of een delict dat in strijd is met de

beroepsgedragsregels van de ondernemer, hetgeen kan leiden tot uitsluiting van deze

ondernemer van de aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht.

(33) Gezien de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën en de vereenvoudigingen die

deze voor de bekendmaking van opdrachten en uit het oogpunt van doeltreffendheid en

doorzichtigheid van de aanbestedingsprocedures kunnen meebrengen, dienen elektronische

middelen te worden gelijkgesteld met de klassieke middelen voor communicatie en

informatie-uitwisseling. Het middel en de technologie waarvoor wordt gekozen, moeten

zoveel mogelijk met de in de andere lidstaten gebruikte technologieën verenigbaar zijn.

(34) Voor de ontwikkeling van daadwerkelijke mededinging op het gebied van overheids-

opdrachten is het noodzakelijk dat de door de aanbestedende diensten van de lidstaten

opgestelde aankondigingen van opdrachten in de Gemeenschap worden bekend gemaakt.

Het doel van de in deze aankondigingen gegeven inlichtingen is de ondernemers van de

Gemeenschap in staat te stellen uit te maken of de voorgenomen opdrachten hen

interesseren. Te dien einde dienen zij afdoende te worden ingelicht over het voorwerp van

de opdracht en de bijbehorende voorwaarden. Het is dus van belang te zorgen voor een

betere zichtbaarheid van de bekendgemaakte aankondigingen door middel van geschikte

                                                
1 PB L 18 van 21.1.1997, blz. 1.
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instrumenten, zoals de standaardformulieren voor de aankondiging van een opdracht en de

Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten (Common Procurement

Vocabulary-CPV) vervat in Verordening (EG) nr. ... van het Europees Parlement en de

Raad, 1 als referentienomenclatuur voor overheidsopdrachten. Bij niet-openbare procedures

heeft de bekendmaking in het bijzonder ten doel de ondernemers van de lidstaten de

mogelijkheid te verschaffen hun belangstelling voor de opdrachten te tonen door de aan-

bestedende diensten te verzoeken hen voor een inschrijving onder de gestelde voorwaarden

uit te nodigen.

(35) Richtlijn 1999/93/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 1999

betreffende een gemeenschappelijk kader voor elektronische handtekeningen 2 en Richtlijn

2000/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2000 betreffende bepaalde

juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, met name de elektro-

nische handel, in de interne markt (Richtlijn inzake elektronische handel) 3 moeten op de

doorgifte van informatie langs elektronische weg in het raam van de onderhavige richtlijn

van toepassing zijn. De procedures voor de plaatsing van overheidsopdrachten en de regels

voor prijsvragen voor diensten vereisen een hoger niveau van veiligheid en vertrouwelijk-

heid dan het bij die richtlijnen vereiste niveau. Daarom moeten de middelen voor de

elektronische ontvangst van inschrijvingen/verzoeken tot deelneming, alsmede van plannen

en ontwerpen, voldoen aan specifieke aanvullende eisen. Voorts kan het bestaan van vrij-

willige accreditatieregelingen een gunstig kader vormen voor de verbetering van het niveau

van de voor deze middelen verrichte certificatiedienst.

(36) Door het gebruik van elektronische middelen wordt tijd bespaard. Bijgevolg dienen de

minimale termijnen bij gebruik van deze elektronische middelen te worden verkort, op

voorwaarde echter dat deze met de op communautair niveau toegepaste wijzen van doorgifte

verenigbaar zijn.

                                                
1 PB L ... van ..., blz. ..
2 PB L 13 van 19.1.2000, blz. 12.
3 PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1.



11029/3/02 REV 3 AL/mm 15
DG C II    NL

(37) De beoordeling van de geschiktheid van de inschrijvers, in het geval van openbare

procedures, en van de gegadigden, in het geval van niet-openbare procedures, procedures

van gunning door onderhandelingen met bekendmaking van een aankondiging van een

opdracht, en concurrentiegerichte dialoog, alsmede hun selectie, dienen op transparante

wijze te geschieden. Daartoe dienen niet-discriminerende criteria te worden aangegeven die

de aanbestedende diensten kunnen gebruiken om de mededingers te selecteren, alsmede de

middelen die de ondernemers kunnen gebruiken om aan te tonen dat zij aan deze criteria

voldoen. Uit dit oogpunt van transparantie dient de aanbestedende dienst gehouden te zijn

vanaf de oproep tot mededinging voor een opdracht de selectiecriteria aan te geven die hij

voor de selectie zal hanteren, alsmede het niveau van specifieke bekwaamheden dat hij

eventueel van ondernemers eist opdat deze tot de aanbestedingsprocedure kunnen worden

toegelaten.

(38) Een aanbestedende dienst kan het aantal gegadigden in niet-openbare procedures, in

procedures van gunning door onderhandelingen met bekendmaking van een aankondiging

van een opdracht en in de concurrentiegerichte dialoog beperken. Een dergelijke

vermindering van het aantal gegadigden moet geschieden op basis van objectieve criteria die

in de aankondiging van de opdracht zijn vermeld. Aan die criteria hoeft niet per se een

relatief gewicht te worden toegekend. Voor de criteria in verband met de persoonlijke

situatie van de ondernemer kan een algemene verwijzing in de aankondiging van de

opdracht naar de in artikel 45 opgenomen gevallen volstaan.

(39) In het kader van de concurrentiegerichte dialoog en de procedures van gunning door

onderhandelingen met bekendmaking van een aankondiging van een opdracht, en rekening

houdend met de eventueel vereiste flexibiliteit en met de te hoog oplopende kosten die aan

deze methodes voor de gunning van overheidsopdrachten verbonden zijn, moeten de

aanbestedende diensten kunnen bepalen dat de procedure in opeenvolgende fasen verloopt

teneinde geleidelijk, op basis van vooraf aangegeven gunningscriteria, het aantal

inschrijvingen waarover zij verder zullen spreken of onderhandelen, te beperken. Voorzover

het aantal oplossingen of geschikte gegadigden dat toelaat, moet deze beperking daad-

werkelijke mededinging garanderen.
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(40) De communautaire voorschriften inzake de onderlinge erkenning van diploma's, certificaten

en andere titels zijn van toepassing wanneer voor deelneming aan een aanbestedings-

procedure of aan een prijsvraag een bepaalde beroepsbekwaamheid wordt geëist.

(41) Voorkomen moet worden dat overheidsopdrachten worden gegund aan ondernemers die

hebben deelgenomen aan een criminele organisatie of die zich schuldig hebben gemaakt aan

omkoping of fraude ten nadele van de financiële belangen van de Europese Gemeen-

schappen, of aan het witwassen van geld. De aanbestedende diensten verzoeken in voor-

komend geval de gegadigden/inschrijvers om passende documenten en kunnen, in geval van

twijfel over de persoonlijke situatie van de gegadigden/inschrijvers, de bevoegde autoriteiten

van de betrokken lidstaat om medewerking verzoeken. Zulke ondernemers moeten worden

uitgesloten zodra de aanbestedende dienst kennis heeft van een overeenkomstig het

nationale recht uitgesproken en in kracht van gewijsde gegane rechterlijke beslissing met

betrekking tot dergelijke strafbare feiten. De niet-naleving van de milieuwetgeving of van de

wetgeving inzake overheidsopdrachten, ten aanzien waarvan een onherroepelijk vonnis of

een beslissing met vergelijkbare werking wegens onwettige afspraken is uitgesproken, kan

als een delict dat in strijd is met de beroepsgedragsregels van de ondernemer of als een

ernstige fout worden beschouwd, indien het nationale recht daartoe strekkende bepalingen

bevat.
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(42) In bepaalde gevallen waarin de aard van de werken en/of de diensten de toepassing van

milieubeheermaatregelen of -systemen bij de uitvoering van de overheidsopdracht

rechtvaardigt, kan de toepassing van dergelijke maatregelen of systemen verlangd worden.

Ongeacht of deze milieubeheersystemen overeenkomstig de communautaire instrumenten,

waaronder Verordening (EG) nr. 761/2002 1 (EMAS) geregistreerd zijn, kunnen zij

uitwijzen of een ondernemer over de technische capaciteit beschikt om de opdracht uit te

voeren. Voorts dient een beschrijving van de maatregelen die de ondernemer toepast om

hetzelfde milieubeschermingsniveau te waarborgen, als alternatief bewijs aanvaard te

worden in plaats van de geregistreerde milieubeheersystemen.

(43) Deze richtlijn bepaalt dat de lidstaten officiële lijsten van aannemers, leveranciers en

dienstverleners of een erkenning door openbare of particuliere organen kunnen invoeren, en

welke gevolgen de opneming op een dergelijke lijst of een dergelijke erkenning heeft in het

kader van een aanbestedingsprocedure voor overheidsopdrachten in een andere lidstaat. Met

betrekking tot de officiële lijsten van erkende ondernemers is het van belang rekening te

houden met de jurisprudentie van het Hof van Justitie wanneer een ondernemer die deel

uitmaakt van een groep zich in zijn verzoek tot inschrijving beroept op de economische,

financiële of technische capaciteiten van andere ondernemingen van de groep. In dat geval

moet de ondernemer bewijzen dat hij gedurende de totale looptijd van zijn inschrijving

daadwerkelijk over deze middelen beschikt. Met het oog op deze inschrijving kan een

lidstaat in dat geval een aantal vereisten formuleren waaraan voldaan moet worden, met

name bijvoorbeeld, wanneer deze ondernemer zich beroept op de financiële capaciteit van

een andere onderneming van de groep, de - indien nodig solidaire - betrokkenheid van

laatstgenoemde onderneming.

                                                
1 Verordening (EG) nr. 761/2002 van het Europees Parlement en de Raad van 19 maart 2001

inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en
milieuauditsysteem (EMAS) (PB L 114 van 24.4.2001, blz. 1).
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(44) De gunning van de opdracht dient te geschieden op basis van objectieve criteria waarbij het

discriminatieverbod en de beginselen van transparantie en gelijke behandeling in acht

worden genomen en de beoordeling van de inschrijvingen onder voorwaarden van daad-

werkelijke mededinging wordt gewaarborgd. Derhalve mogen slechts twee gunningscriteria

worden toegepast, namelijk het criterium van de "laagste prijs" en het criterium van de

"economisch voordeligste inschrijving"

Teneinde de inachtneming van het beginsel van gelijke behandeling bij de gunning van

opdrachten te waarborgen, moet worden voorzien in de door de jurisprudentie bevestigde

verplichting om de nodige transparantie te garanderen teneinde iedere inschrijver de

mogelijkheid te bieden redelijkerwijs kennis te nemen van de criteria en de nadere

regelingen die zullen worden toegepast ter bepaling van de economisch voordeligste

inschrijving. Daarom dienen de aanbestedende diensten tijdig de gunningscriteria en het

relatieve gewicht van elk van deze criteria aan te geven zodat de ondernemers er bij de

opstelling van hun inschrijving kennis van hebben. De aanbestedende diensten kunnen in

naar behoren gemotiveerde gevallen die zij moeten kunnen toelichten, afzien van de

vermelding van het relatieve gewicht van de gunningscriteria, wanneer dat relatieve gewicht

niet vooraf kan worden bepaald, met name wegens de complexiteit van de opdracht. In die

gevallen moeten zij de criteria in dalende volgorde van belangrijkheid vermelden.

Wanneer de aanbestedende diensten besluiten om de opdracht te gunnen aan de economisch

voordeligste inschrijving, gaan zij na welke inschrijving de beste prijs-kwaliteitverhouding

biedt. Daartoe stellen zij economische en kwalitatieve criteria vast, die het over het geheel

genomen mogelijk maken om de voor de aanbestedende dienst economisch voordeligste

inschrijving te bepalen. Bij de vaststelling van deze criteria wordt rekening gehouden met

het voorwerp van de opdracht, aangezien de criteria het mogelijk moeten maken het

prestatieniveau van iedere inschrijving in verhouding tot het in de technische specificaties

omschreven voorwerp van de opdracht te beoordelen, en de prijs-kwaliteitverhouding van
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iedere inschrijving te bepalen. Met het oog op het waarborgen van een gelijke behandeling

moeten de gunningscriteria de mogelijkheid bieden de inschrijvingen te vergelijken en op

een objectieve manier te beoordelen. Indien deze voorwaarden zijn vervuld, bieden

economische en kwalitatieve gunningscriteria, bijvoorbeeld criteria betreffende de

vervulling van milieueisen, de aanbestedende diensten de mogelijkheid om tegemoet te

komen aan de in de specificaties voor de opdracht vermelde behoeften van het betrokken

openbare lichaam. Onder dezelfde voorwaarden kan een aanbestedende dienst criteria

gebruiken die ertoe strekken te voldoen aan sociale eisen, waardoor met name tegemoet

wordt gekomen aan de - in de specificaties voor de opdracht vermelde - behoeften van

bijzonder kansarme bevolkingsgroepen waartoe de begunstigden/gebruikers van de werken,

leveringen of diensten welke het voorwerp van de opdracht zijn, behoren.

(45) Bij overheidsopdrachten voor diensten mogen de gunningscriteria geen afbreuk doen aan de

toepassing van nationale bepalingen betreffende de beloning van bepaalde diensten, zoals

bijvoorbeeld de beloningen van architecten, ingenieurs of advocaten.

(46) Bepaalde technische voorwaarden, met name die betreffende de aankondigingen en de

statistische overzichten alsmede de gebruikte nomenclatuur en de voorwaarden voor

verwijzing naar deze nomenclatuur, dienen in het licht van de ontwikkeling van de

technische behoeften te worden vastgesteld en gewijzigd. De lijsten van de in de bijlagen

bedoelde aanbestedende diensten moeten ook worden bijgewerkt. Het is dus wenselijk

daarvoor een soepele en snelle vaststellingsprocedure vast te stellen.
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(47) De voor de uitvoering van deze richtlijn vereiste maatregelen dienen te worden vastgesteld

overeenkomstig Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de

voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie verleende uitvoeringsbevoegd-

heden 1.

(48) Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971 houdende vast-

stelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en verval-

tijden 2 dient van toepassing te zijn op de berekening van de in deze richtlijn bedoelde

termijnen.

(49) Deze richtlijn mag geen afbreuk doen aan de verplichtingen van de lidstaten betreffende de

in bijlage XI aangegeven termijnen voor de omzetting en de toepassing van Richtlijn

92/50/EEG, Richtlijn 93/36/EEG en Richtlijn 93/37/EEG,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

                                                
1 PB L 184 van 17.7.1999, blz. 23.
2 PB L 124 van 8.6.1971, blz. 1.
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TITEL I

Definities en algemene beginselen

Artikel 1

Definities

1. Voor de toepassing van deze richtlijn gelden de definities in de leden 2 tot en met 15:

2. a) "Overheidsopdrachten" zijn schriftelijke overeenkomsten onder bezwarende titel die

tussen een of meer ondernemers en een of meer aanbestedende diensten zijn gesloten en betrekking

hebben op de uitvoering van werken, de levering van producten of de verlening van diensten in de

zin van deze richtlijn.

b) "Overheidsopdrachten voor werken" zijn overheidsopdrachten die betrekking hebben op

hetzij de uitvoering, hetzij zowel het ontwerp als de uitvoering van werken in het kader van een van

de in bijlage I vermelde werkzaamheden of van een werk, dan wel het laten uitvoeren met welke

middelen dan ook van een werk dat aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet.

Een "werk" is het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat ertoe

bestemd is als zodanig een economische of technische functie te vervullen.

c) "Overheidsopdrachten voor leveringen" zijn andere dan de onder b) bedoelde

overheidsopdrachten die betrekking hebben op de aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of

zonder koopoptie, van producten.

Een overheidsopdracht die betrekking heeft op de levering van producten en in bijkomende orde op

werkzaamheden voor het aanbrengen en installeren wordt beschouwd als een "overheidsopdracht

voor leveringen".
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d) "Overheidsopdrachten voor diensten" zijn andere overheidsopdrachten dan overheids-

opdrachten voor werken of leveringen, die betrekking hebben op het verrichten van de in bijlage II

bedoelde diensten.

Een overheidsopdracht die zowel op producten als op diensten in de zin van bijlage II betrekking

heeft, wordt als een "overheidsopdracht voor diensten" beschouwd indien de waarde van de desbe-

treffende diensten hoger is dan die van de in de opdracht opgenomen producten.

Een overheidsopdracht die op de in bijlage II bedoelde diensten betrekking heeft en slechts

bijkomstig ten opzichte van het hoofdvoorwerp van de opdracht werkzaamheden als bedoeld in

bijlage I omvat, wordt als een overheidsopdracht voor diensten beschouwd.

3. De "concessieovereenkomst voor openbare werken" is een overeenkomst met dezelfde

kenmerken als een overheidsopdracht voor werken, met uitzondering van het feit dat de tegen-

prestatie voor de uit te voeren werken bestaat hetzij uit uitsluitend het recht het werk te exploiteren,

hetzij uit dit recht, gepaard gaande met een prijs.

4. De "concessieovereenkomst voor diensten" is een overeenkomst met dezelfde kenmerken als een

overheidsopdracht voor diensten met uitzondering van het feit dat de tegenprestatie voor de te

verlenen diensten bestaat hetzij uit uitsluitend het recht de dienst te exploiteren, hetzij uit dit recht,

gepaard gaande met een prijs.

5. Een "raamovereenkomst" is een overeenkomst tussen een of meer aanbestedende diensten en een

of meer ondernemers met het doel gedurende een bepaalde periode de voorwaarden inzake te

plaatsen opdrachten vast te leggen, met name wat betreft de prijs en, in voorkomend geval, de

beoogde hoeveelheid.
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6. Een "dynamisch aankoopsysteem" is een geheel elektronisch proces voor aankopen voor courant

gebruik, met algemeen op de markt beschikbare kenmerken die overeenkomen met de behoeften

van de aanbestedende dienst, beperkt in de tijd en gedurende de gehele looptijd open voor elke

ondernemer die voldoet aan de selectiecriteria en die overeenkomstig de eisen van het bestek een

indicatieve inschrijving heeft ingediend.

7. Een "elektronische veiling" is een zich herhalend proces langs elektronische weg voor de

presentatie van nieuwe, verlaagde prijzen, en/of van nieuwe waarden voor bepaalde elementen van

de inschrijvingen, dat plaatsvindt na de eerste volledige beoordeling van de inschrijvingen en hun

klassering op basis van elektronische verwerking mogelijk maakt.

8. De termen "aannemer", "leverancier" of "dienstverlener" omvatten elke natuurlijke of rechts-

persoon of elk openbaar lichaam of elke combinatie van deze personen en/of lichamen die

respectievelijk de uitvoering van werken en/of werkzaamheden van producten of diensten op de

markt aanbiedt.

De term "ondernemer" dekt zowel de termen "aannemer", "leverancier" als "dienstverlener". De

term "ondernemer" wordt louter ter vereenvoudiging van de tekst gebruikt.

De ondernemer die een inschrijving heeft ingediend, wordt "inschrijver" genoemd. Degene die heeft

verzocht om een uitnodiging tot deelneming aan een niet-openbare procedure of aan een procedure

van gunning door onderhandelingen of aan een concurrentiegerichte dialoog, wordt "gegadigde"

genoemd.

9. Als "aanbestedende diensten" worden aangemerkt de staat, de territoriale lichamen, publiek-

rechtelijke instellingen en verenigingen gevormd door een of meer van deze lichamen of een of

meer van deze publiekrechtelijke instellingen.
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Onder "publiekrechtelijke instelling" wordt iedere instelling verstaan

a) die is opgericht met het specifieke doel te voorzien in behoeften van algemeen belang die niet

van industriële of commerciële aard zijn,

b) die rechtspersoonlijkheid bezit, en

c) waarvan ofwel de activiteiten in hoofdzaak door de staat, de territoriale lichamen of andere

publiekrechtelijke instellingen worden gefinancierd, ofwel het beheer onderworpen is aan

toezicht door deze laatste, ofwel de leden van het bestuursorgaan, het leidinggevend of het

toezichthoudend orgaan voor meer dan de helft door de staat, de territoriale lichamen of

andere publiekrechtelijke instellingen zijn aangewezen.

De niet-limitatieve lijsten van de publiekrechtelijke instellingen en van de categorieën publiek-

rechtelijke instellingen die aan de in de tweede alinea onder a), b) en c), genoemde criteria voldoen,

zijn in bijlage III opgenomen. Daartoe stellen de lidstaten de Commissie op gezette tijden in kennis

van de in hun lijsten opgetreden wijzigingen.

10. Een "aankoopcentrale" is een aanbestedende dienst die:

- voor aanbestedende diensten bestemde leveringen en/of diensten verwerft of

- overheidsopdrachten gunt of raamovereenkomsten sluit met betrekking tot voor

aanbestedende diensten bestemde werken, leveringen of diensten.

11. "Openbare procedures" zijn de procedures waarbij alle belangstellende ondernemers mogen

inschrijven.
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"Niet-openbare procedures" zijn de procedures waaraan alle ondernemers mogen verzoeken deel te

nemen, maar waarbij alleen de door de aanbestedende dienst aangezochte ondernemers mogen

inschrijven.

De "concurrentiegerichte dialoog" is een procedure waaraan alle ondernemers mogen verzoeken

deel te nemen en waarbij de aanbestedende dienst een dialoog voert met de tot de procedure

toegelaten gegadigden, ten einde een of meer oplossingen te zoeken die aan de behoeften van de

aanbestedende dienst beantwoorden en op grond waarvan de geselecteerde gegadigden zullen

worden uitgenodigd om in te schrijven.

"Procedures van gunning door onderhandelingen" zijn de procedures waarbij de aanbestedende

dienst met door hem gekozen ondernemers overleg pleegt en door onderhandelingen met een of

meer van hen de contractuele voorwaarden vaststelt.

"Prijsvragen" zijn de procedures die tot doel hebben de aanbestedende dienst, in het bijzonder op

het gebied van ruimtelijke ordening, stadsplanning, architectuur en weg- en waterbouw, of op het

gebied van automatische gegevensverwerking, een plan of ontwerp te verschaffen dat op basis van

mededinging door een jury wordt geselecteerd, al dan niet met toekenning van prijzen.

12. De term "schriftelijk" staat voor elk uit woorden of cijfers bestaand geheel dat kan worden

gelezen, gereproduceerd en vervolgens medegedeeld. Dit geheel kan met elektronische middelen

overgebrachte of opgeslagen informatie bevatten.

13. Onder "elektronisch middel" wordt een middel verstaan waarbij gebruik wordt gemaakt van

elektronische apparatuur voor gegevensverwerking (met inbegrip van digitale compressie) en

gegevensopslag, alsmede van verspreiding, overbrenging en ontvangst door middel van draden,

straalverbindingen, optische middelen of andere elektromagnetische middelen.
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14. De "Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten", hierna CPV (Common

Procurement Vocabulary) genoemd, verwijst naar de op overheidsopdrachten toepasselijke

referentienomenclatuur als vastgesteld bij Verordening (EG) nr. ..../...., en zorgt voor

overeenstemming met de overige bestaande nomenclaturen.

In geval van uiteenlopende interpretaties betreffende het toepassingsgebied van deze richtlijn als

gevolg van mogelijke discrepanties tussen de CPV-nomenclatuur en de in bijlage I bedoelde

NACE-nomenclatuur, of tussen de CPV-nomenclatuur en de in bijlage II bedoelde nomenclatuur

van de centrale productclassificatie (CPC) (voorlopige versie), zijn respectievelijk de NACE-

nomenclatuur of de CPC-nomenclatuur van toepassing.

15. Voor de toepassing van artikel 13, artikel 57, onder a), en artikel 68, onder b), wordt verstaan

onder:

a) "openbaar telecommunicatienet": de openbare telecommunicatie-infrastructuur waarmee

signalen tussen bepaalde eindstations van het net kunnen worden overgebracht door middel

van draden, straalverbindingen, optische middelen of andere elektromagnetische middelen;

b) "eindstation van het net": het geheel van materiële verbindingen en van technische toegangs-

specificaties die deel uitmaken van het openbare telecommunicatienet en die nodig zijn om

toegang tot dit openbare net te krijgen en met behulp daarvan doeltreffend te communiceren;

c) "openbare telecommunicatiediensten": telecommunicatiediensten waarvan de lidstaten het

aanbod met name aan een of meer telecommunicatieorganisaties specifiek hebben

opgedragen;

d) "telecommunicatiediensten": diensten die geheel of gedeeltelijk bestaan in het overbrengen en

doorgeven van signalen op het openbare telecommunicatienet door middel van telecommuni-

catieprocédés, met uitzondering van radio-omroep en televisie.
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Artikel 2

Beginselen van het plaatsen van overheidsopdrachten

Aanbestedende diensten behandelen ondernemers op gelijke en niet-discriminerende wijze en

betrachten transparantie in hun handelen.

Artikel 3

Toekenning van bijzondere of exclusieve rechten: non-discriminatieclausule

Wanneer een aanbestedende dienst aan een lichaam dat zelf geen aanbestedende dienst is,

bijzondere of uitsluitende rechten verleent om openbare diensten te verlenen, wordt in de akte

waarbij deze rechten worden verleend, bepaald dat dit lichaam, bij de opdrachten voor leveringen

die het in het kader van deze activiteit bij derden plaatst, het beginsel van niet-discriminatie op

grond van de nationaliteit moet naleven.

TITEL II

Op overheidsopdrachten toepasselijke voorschriften

HOOFDSTUK I

Algemene bepalingen

Artikel 4

Ondernemers

1. Gegadigden of inschrijvers die krachtens de wetgeving van de lidstaat waarin zij zijn gevestigd,

gerechtigd zijn de verrichting in kwestie uit te voeren, mogen niet worden afgewezen louter op

grond van het feit dat zij krachtens de wetgeving van de lidstaat waarin de opdracht wordt gegund,

hetzij een natuurlijke persoon, hetzij een rechtspersoon zouden moeten zijn.
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Voor overheidsopdrachten voor diensten en werken alsmede voor overheidsopdrachten voor

leveringen die bijkomende diensten en/of werkzaamheden voor aanbrengen en installeren inhouden,

kan van rechtspersonen echter worden verlangd dat zij in de inschrijving of in het verzoek tot deel-

neming de namen en de beroepskwalificaties vermelden van de personen die met de uitvoering van

de verrichting worden belast.

2. Combinaties van ondernemers mogen inschrijven of zich als gegadigde opgeven. Voor de

indiening van een inschrijving of een verzoek tot deelneming kan de aanbestedende dienst van de

combinaties van ondernemers niet verlangen dat zij een bepaalde rechtsvorm zouden hebben, maar

van de combinatie waaraan de opdracht wordt gegund kan wel worden geëist dat zij een bepaalde

rechtsvorm zal aannemen, mits dit voor de goede uitvoering van de opdracht nodig is.

Artikel 5

Voorwaarden in verband met in het kader van de Wereldhandelsorganisatie

gesloten overeenkomsten

Bij het plaatsen van overheidsopdrachten door de aanbestedende diensten passen de lidstaten in hun

onderlinge betrekkingen even gunstige voorwaarden toe als die welke zij bij de tenuitvoerlegging

van de in het kader van de multilaterale handelsbesprekingen van de Uruguayronde gesloten Over-

eenkomst inzake overheidsopdrachten, hierna "de Overeenkomst" genoemd, op ondernemers van

derde landen toepassen. Te dien einde raadplegen de lidstaten elkaar in het kader van het in

artikel 77 bedoelde Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten over de uit hoofde van de

Overeenkomst te treffen maatregelen.
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Artikel 6

Vertrouwelijkheid

Deze richtlijn beperkt niet het recht van ondernemers om van een aanbestedende dienst in overeen-

stemming met het nationale recht waaraan die dienst onderworpen is, te verlangen dat hij de

vertrouwelijkheid van de door hen verstrekte informatie eerbiedigt; deze informatie kan met name

fabrieks- of bedrijfsgeheimen en de vertrouwelijke aspecten van de inschrijvingen omvatten.

HOOFDSTUK II

Toepassingsgebied

AFDELING 1

Drempels

Artikel 7

Drempelbedragen voor overheidsopdrachten

Deze richtlijn is van toepassing op overheidsopdrachten die niet op grond van de in de artikelen 10

en 11 bepaalde uitzondering en de artikelen 12 tot en met 18 zijn uitgesloten en waarvan de

geraamde waarde exclusief belasting over de toegevoegde waarde (BTW) gelijk is aan of groter dan

de volgende drempelbedragen:

a) EUR 162.000 voor andere dan de onder punt b), derde streepje, bedoelde overheidsopdrachten

voor leveringen en voor diensten geplaatst door aanbestedende diensten die centrale

overheidsinstanties zijn zoals vermeld in bijlage IV; wat betreft overheidsopdrachten voor

leveringen van deze aanbestedende diensten die op het gebied van de defensie werkzaam zijn,

geldt dit alleen voor opdrachten betreffende producten die onder bijlage V vallen;
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b) EUR 249.000

- voor overheidsopdrachten voor leveringen en voor diensten geplaatst door andere

aanbestedende diensten dan die welke in bijlage IV zijn vermeld;

- voor overheidsopdrachten voor leveringen geplaatst door de in bijlage IV vermelde

aanbestedende diensten die op het gebied van de defensie werkzaam zijn, indien deze

opdrachten betrekking hebben op producten die niet onder bijlage V vallen;

- voor overheidsopdrachten voor diensten geplaatst door een aanbestedende dienst met

het oog op diensten van categorie 8 van bijlage II A, telecommunicatiediensten van

categorie 5 waarvan de CPV-posten overeenkomen met de CPC-indelingen 7524, 7525

en 7526, en/of diensten van bijlage II B;

c) EUR 6.242.000 voor overheidsopdrachten voor werken.

Artikel 8

Voor meer dan 50% door aanbestedende diensten gesubsidieerde opdrachten

Deze richtlijn is van toepassing op de plaatsing van

a) opdrachten die voor meer dan 50% rechtstreeks door aanbestedende diensten worden

gesubsidieerd en waarvan de geraamde waarde, exclusief BTW, ten minste gelijk is aan

EUR 6.242.000,

- wanneer deze opdrachten betrekking hebben op civieltechnische werkzaamheden in de

zin van bijlage I;
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- wanneer deze opdrachten betrekking hebben op bouwwerken voor ziekenhuizen,

inrichtingen voor sportbeoefening, recreatie en vrijetijdsbesteding, school- en

universiteitsgebouwen en gebouwen met een administratieve bestemming;

b) opdrachten voor diensten die voor meer dan 50% rechtstreeks door aanbestedende diensten

worden gesubsidieerd en waarvan de geraamde waarde, exclusief BTW, ten minste gelijk is

aan EUR 249.000, wanneer deze opdrachten verband houden met een opdracht voor werken

als bedoeld onder a).

De lidstaten nemen de nodige maatregelen opdat de aanbestedende diensten die de subsidies toe-

kennen deze richtlijn doen naleven wanneer deze opdrachten door een of meer andere instanties dan

zij zelf worden geplaatst, dan wel zelf deze richtlijn naleven wanneer zij zelf deze opdrachten in

naam en voor rekening van deze andere instanties plaatsen.

Artikel 9

Methoden voor de berekening van de geraamde waarde

van overheidsopdrachten, raamovereenkomsten en dynamische systemen

1. De berekening van de geraamde waarde van een overheidsopdracht moet gebaseerd zijn op het

totale bedrag, exclusief BTW, zoals geraamd door de aanbestedende dienst. Bij deze berekening

wordt rekening gehouden met het geraamde totaalbedrag, met inbegrip van de eventuele opties en

eventuele verlengingen van het contract.

Wanneer de aanbestedende dienst voorziet in prijzengeld of betalingen aan gegadigden of

inschrijvers, berekent hij deze door in de geraamde waarde van de opdracht.
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2. Deze raming moet gelden op het tijdstip van verzending van de aankondiging van de opdracht

overeenkomstig artikel 35, lid 2, of, wanneer deze aankondiging niet vereist is, op het tijdstip

waarop de procedure voor de gunning van de opdracht door de aanbestedende dienst wordt ingeleid.

3. Voorgenomen werken en voorgenomen aankopen ter verkrijging van bepaalde hoeveelheden

leveringen en/of diensten mogen niet worden gesplitst om ze te onttrekken aan de toepassing van

deze richtlijn.

4. In het geval van overheidsopdrachten voor werken wordt bij de berekening van de geraamde

waarde rekening gehouden met de waarde van de werken, alsmede met de geraamde totale waarde

van de voor de uitvoering van het werk noodzakelijke goederen welke door de aanbestedende dienst

ter beschikking van de aannemer zijn gesteld.

5. a) Wanneer een voorgenomen werk of een voorgenomen aankoop van diensten aanleiding

kan geven tot opdrachten die gelijktijdig in afzonderlijke percelen worden geplaatst, wordt de

geraamde totale waarde van deze percelen als grondslag genomen.

Wanneer de samengetelde waarde van de percelen gelijk is aan of groter is dan het in artikel 7

bepaalde drempelbedrag, is deze richtlijn van toepassing op de plaatsing van elk perceel.

De aanbestedende diensten mogen van de toepassing van de richtlijn afwijken voor percelen

waarvan de geraamde totale waarde, exclusief BTW, minder dan EUR 80.000 bedraagt voor

diensten en EUR 1 miljoen voor werken, mits het samengetelde bedrag van de percelen waarvoor is

afgeweken niet meer dan 20% van de totale waarde van alle percelen beloopt.

b) Wanneer een voorgenomen verkrijging van homogene leveringen aanleiding kan geven

tot opdrachten die gelijktijdig in afzonderlijke percelen worden geplaatst, wordt de geraamde totale

waarde van deze percelen als grondslag genomen voor de toepassing van artikel 7, punten a) en b).
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Wanneer de samengetelde waarde van de percelen gelijk is aan of groter is dan het in artikel 7

bepaalde drempelbedrag, is deze richtlijn van toepassing op de plaatsing van elk perceel

De aanbestedende diensten mogen van de toepassing van de richtlijn afwijken voor percelen

waarvan de geraamde waarde, exclusief BTW, minder dan EUR 80.000 bedraagt, mits het samen-

getelde bedrag van de percelen in kwestie niet meer dan 20% van de totale waarde van alle percelen

beloopt.

6. In het geval van overheidsopdrachten voor leveringen die betrekking hebben op leasing, huur, of

huurkoop van producten wordt de waarde van de opdracht op de volgende grondslag geraamd:

a) bij overheidsopdrachten met een vaste looptijd, de totale geraamde waarde voor de gehele

looptijd wanneer die ten hoogste twaalf maanden bedraagt, dan wel de totale waarde wanneer

de looptijd meer dan twaalf maanden bedraagt, met inbegrip van de geraamde restwaarde;

b) bij overheidsopdrachten voor onbepaalde duur of waarvan de looptijd niet kan worden

bepaald, het maandelijks te betalen bedrag vermenigvuldigd met 48.

7. In het geval van overheidsopdrachten voor leveringen of voor diensten die met een zekere

regelmaat worden verleend of die bestemd zijn om gedurende een bepaalde periode te worden

hernieuwd, wordt voor de berekening van de geraamde waarde van de opdracht de volgende

grondslag genomen:

a) de totale reële waarde van de tijdens het voorafgaande boekjaar of tijdens de voorafgaande

twaalf maanden geplaatste soortgelijke opeenvolgende opdrachten, indien mogelijk gecorri-

geerd voor verwachte wijzigingen in hoeveelheid of waarde gedurende de twaalf maanden

volgende op de eerste opdracht, of
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b) de geraamde totale waarde van de opeenvolgende opdrachten over de twaalf maanden

volgende op de eerste levering of over het boekjaar, indien dit zich over meer dan twaalf

maanden uitstrekt.

De wijze waarop de geraamde waarde van een overheidsopdracht wordt berekend mag niet bedoeld

zijn om de opdracht aan de toepassing van de richtlijn te onttrekken.

8. In het geval van overheidsopdrachten voor diensten wordt de waarde van de opdracht in voor-

komend geval op de volgende grondslag geraamd:

a) voor de onderstaande soorten diensten:

i) verzekeringsdiensten: de te betalen premie en andere vormen van beloning;

ii) bankdiensten en andere financiële diensten: honoraria, provisies en rente, alsmede

andere vormen van beloning;

iii) opdrachten betreffende een ontwerp: de te betalen honoraria, provisies en andere wijzen

van bezoldiging;

b) in het geval van opdrachten waarin geen totale prijs is vermeld:

i) bij opdrachten met een vaste looptijd die gelijk is aan of korter is dan 48 maanden, de

totale geraamde waarde voor de gehele looptijd;

ii) bij opdrachten voor onbepaalde duur of waarvan de looptijd langer is dan 48 maanden,

het maandelijks te betalen bedrag vermenigvuldigd met 48.
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9. Bij de berekening van de waarde van een raamovereenkomst of een dynamisch aankoopsysteem

moet worden uitgegaan van de geraamde maximale waarde, exclusief BTW, van alle voor de totale

duur van de overeenkomst of van het dynamisch aankoopsysteem voorgenomen opdrachten.

AFDELING 2

Specifieke situaties

Artikel 10

Opdrachten op het gebied van defensie

Deze richtlijn is van toepassing op overheidsopdrachten die door aanbestedende diensten op het

gebied van defensie worden geplaatst, onverminderd artikel 296 van het Verdrag.

Artikel 11

Door aankoopcentrales geplaatste overheidsopdrachten en raamovereenkomsten

1. De lidstaten kunnen voorzien in de mogelijkheid dat aanbestedende diensten via aankoop-

centrales werken, leveringen en/of diensten verwerven.

2. De aanbestedende diensten die in de omstandigheden zoals bedoeld in artikel 1, lid 10, via een

aankoopcentrale werken, leveringen en/of diensten verwerven, worden geacht deze richtlijn te

hebben nageleefd, voorzover de aankoopcentrale deze richtlijn zelf heeft nageleefd.
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AFDELING 3

Uitgesloten opdrachten

Artikel 12

Opdrachten geplaatst in de sectoren watervoorziening, energievoorziening, vervoer en postdiensten

Deze richtlijn is niet van toepassing op overheidsopdrachten die in het kader van Richtlijn

2003/00/EG worden geplaatst door aanbestedende diensten die een of meer van de in de artikelen 3

tot en met 7 van genoemde richtlijn bedoelde activiteiten uitoefenen en die voor deze activiteiten

worden geplaatst, noch op overheidsopdrachten die op grond van de artikelen 5, lid 2, en 19, 26

en 30 van die richtlijn van het toepassingsgebied ervan zijn uitgesloten.

Deze richtlijn blijft evenwel van toepassing op de overheidsopdrachten die worden geplaatst door

aanbestedende diensten welke een of meer van de in artikel 6 van Richtlijn 2003/00/EG bedoelde

activiteiten uitoefenen en die voor deze activiteiten worden geplaatst, zolang de betrokken lidstaat

gebruik maakt van de in artikel 71, tweede alinea, van voornoemde richtlijn bedoelde mogelijkheid

om de toepassing ervan uit te stellen.

Artikel 13

Specifieke uitsluitingen op het gebied van telecommunicatie

Deze richtlijn is niet van toepassing op overheidsopdrachten die in hoofdzaak tot doel hebben de

aanbestedende diensten in staat te stellen openbare telecommunicatienetten beschikbaar te stellen of

te exploiteren of aan het publiek een of meer telecommunicatiediensten te verlenen.
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Artikel 14

Geheime opdrachten of opdrachten die bijzondere veiligheidsmaatregelen vereisen

Deze richtlijn is niet van toepassing op overheidsopdrachten die geheim zijn verklaard of waarvan

de uitvoering overeenkomstig de in de betrokken lidstaat geldende wettelijke en bestuursrechtelijke

bepalingen met bijzondere veiligheidsmaatregelen gepaard moet gaan of wanneer de bescherming

van de wezenlijke belangen van die lidstaat zulks vereist.

Artikel 15

Op grond van internationale voorschriften geplaatste opdrachten

Deze richtlijn is niet van toepassing op overheidsopdrachten waarvoor andere procedure-

voorschriften gelden en die worden geplaatst:

a) krachtens een tussen een lidstaat en een of meer derde landen overeenkomstig het Verdrag

gesloten internationale overeenkomst betreffende leveringen of werken die bestemd zijn voor

de gemeenschappelijke verwezenlijking of exploitatie van een werk door de ondertekenende

staten, of betreffende diensten die bestemd zijn voor de gemeenschappelijke verwezenlijking

of exploitatie van een project door de ondertekenende staten. Elke overeenkomst wordt ter

kennis van de Commissie gebracht, die het in artikel 77 bedoelde Raadgevend Comité inzake

overheidsopdrachten kan raadplegen;

b) krachtens een in verband met de legering van strijdkrachten gesloten internationale overeen-

komst betreffende ondernemingen in een lidstaat of in een derde land;

c) volgens de specifieke procedure van een internationale organisatie.
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Artikel 16

Specifieke uitsluitingen

Deze richtlijn is niet van toepassing op overheidsopdrachten voor diensten:

a) betreffende de verwerving of huur, ongeacht de financiële modaliteiten ervan, van grond,

bestaande gebouwen of andere onroerende zaken of betreffende de rechten hierop; de over-

eenkomsten betreffende financiële diensten die voorafgaand aan, gelijktijdig met of als

vervolg op het koop- of huurcontract worden gesloten, zijn echter, ongeacht hun vorm, aan

deze richtlijn onderworpen;

b) betreffende de aankoop, de ontwikkeling, de productie of de coproductie van programma-

materiaal door radio-omroeporganisaties en overeenkomsten betreffende zendtijd;

c) betreffende diensten van arbitrage en bemiddeling;

d) inzake financiële diensten betreffende de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de overdracht

van effecten of andere financiële instrumenten, met name verrichtingen om de aanbestedende

diensten van geld of kapitaal te voorzien, en door de centrale banken verleende diensten;

e) inzake arbeidsovereenkomsten;

f) betreffende diensten voor onderzoek en ontwikkeling, met uitzondering van die waarvan de

resultaten in hun geheel aan de aanbestedende dienst toekomen voor gebruik ervan in de

uitoefening van zijn eigen werkzaamheden, mits de dienstverlening volledig door de aanbe-

stedende dienst wordt beloond.
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Artikel 17

Concessieovereenkomsten voor diensten

Onverminderd de toepassing van de bepalingen van artikel 3, is deze richtlijn niet van toepassing op

concessieovereenkomsten voor diensten als omschreven in artikel 1, lid 4.

Artikel 18

Op basis van een alleenrecht gegunde opdrachten voor diensten

Deze richtlijn is niet van toepassing op overheidsopdrachten voor diensten die door een aanbe-

stedende dienst worden gegund aan een andere aanbestedende dienst of aan een samenwerkings-

verband van aanbestedende diensten op basis van een alleenrecht dat deze uit hoofde van bekend-

gemaakte wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen genieten, op voorwaarde dat deze bepalingen

met het Verdrag verenigbaar zijn.

AFDELING 4

Bijzondere regeling

Artikel 19

Voorbehouden opdrachten

De lidstaten kunnen de deelneming aan procedures voor de gunning van overheidsopdrachten voor-

behouden aan sociale werkplaatsen of de uitvoering ervan voorbehouden in het kader van

programma�s voor beschermde arbeid indien de meerderheid van de betrokken werknemers

personen met een handicap zijn die wegens de aard of de ernst van hun handicaps geen beroeps-

activiteit in normale omstandigheden kunnen uitoefenen.

De aankondiging van opdracht moet deze bepaling vermelden.
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HOOFDSTUK III

Op overheidsopdrachten voor diensten toepasselijke regelingen

Artikel 20

Opdrachten voor de in bijlage II A vermelde diensten

De opdrachten voor het verlenen van de in bijlage II A vermelde diensten worden overeenkomstig

de artikelen 23 tot en met 55 geplaatst.

Artikel 21

Opdrachten voor de in bijlage II B vermelde diensten

Voor de plaatsing van opdrachten voor het verlenen van in bijlage II B vermelde diensten zijn

alleen artikel 23 en artikel 35, lid 4, van toepassing.

Artikel 22

Gemengde opdrachten voor zowel in bijlage II A als in bijlage II B vermelde diensten

De opdrachten die zowel op in bijlage II A als op in bijlage II B vermelde diensten betrekking

hebben, worden overeenkomstig de artikelen 23 tot en met 55 geplaatst indien de waarde van de in

bijlage II A vermelde diensten hoger is dan die van de in bijlage II B vermelde diensten en, zo niet,

overeenkomstig artikel 23 en artikel 35, lid 4.
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HOOFDSTUK IV

Bijzondere voorschriften betreffende het bestek en de aanbestedingsstukken

Artikel 23

Technische specificaties

1. De technische specificaties zoals omschreven in punt 1 van bijlage VI maken deel uit van de

aanbestedingsstukken, zoals de aankondiging van de opdracht, het bestek of aanvullende stukken.

2. De technische specificaties moeten de inschrijvers gelijke toegang bieden en mogen niet tot

gevolg hebben dat ongerechtvaardigde belemmeringen voor de openstelling van overheids-

opdrachten voor mededinging worden geschapen.

3. Onverminderd verplichte nationale technische voorschriften, voorzover verenigbaar met het

Gemeenschapsrecht, worden de technische specificaties als volgt aangegeven:

a) hetzij door verwijzing naar de technische specificaties van bijlage VI en - in volgorde van

voorkeur - naar de nationale normen waarin Europese normen zijn omgezet, de Europese

technische goedkeuringen, de gemeenschappelijke technische specificaties, internationale

normen, andere door de Europese normalisatie-instellingen opgestelde technische

referentiesystemen, of, bij ontstentenis daarvan, de nationale normen, de nationale technische

goedkeuringen dan wel de nationale technische specificaties inzake het ontwerpen, het

berekenen en het uitvoeren van werken en het gebruik van producten. Iedere referentie gaat

vergezeld van de woorden "of gelijkwaardig";

b) hetzij in termen van prestatie-eisen en functionele eisen; deze kunnen milieukenmerken

bevatten. Zij moeten echter zo nauwkeurig zijn dat de inschrijvers het voorwerp van de

opdracht kunnen bepalen en de aanbestedende diensten de opdracht kunnen gunnen;
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c) hetzij in de onder b) bedoelde termen van prestatie-eisen en functionele eisen, waarbij onder

vermoeden van overeenstemming met deze prestatie-eisen en functionele eisen wordt

verwezen naar de onder a) bedoelde specificaties;

d) hetzij door verwijzing naar de onder a) bedoelde specificaties voor bepaalde kenmerken, en

naar de onder b) bedoelde prestatie-eisen en functionele eisen voor andere kenmerken.

4. Wanneer de aanbestedende diensten gebruik maken van de mogelijkheid te verwijzen naar de in

lid 3, onder a), bedoelde specificaties, kunnen zij echter geen inschrijving afwijzen met als reden

dat de aangeboden producten en diensten niet beantwoorden aan de specificaties waarnaar zij

hebben verwezen, indien de inschrijver in zijn inschrijving met elk passend middel tot voldoening

van de aanbestedende dienst aantoont dat de door hem voorgestelde oplossingen op gelijkwaardige

wijze voldoen aan de eisen die in de technische specificaties zijn bepaald.

Een passend middel kan bijvoorbeeld een technisch dossier van de fabrikant zijn of een testverslag

van een erkende organisatie.

5. Wanneer de aanbestedende diensten gebruik maken van de in lid 3 geboden mogelijkheid

prestatie-eisen of functionele eisen te stellen, mogen zij geen aanbod van werken, producten of

diensten afwijzen die beantwoorden aan een nationale norm waarin een Europese norm is omgezet,

aan een Europese technische goedkeuring, aan een gemeenschappelijke technische specificatie, aan

een internationale norm, of aan een door een Europese normalisatie-instelling opgestelde technisch

referentiesysteem, wanneer deze specificaties betrekking hebben op de prestaties of functionele

eisen die zij hebben voorgeschreven.
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In zijn inschrijving moet de inschrijver tot voldoening van de aanbestedende dienst met elk passend

middel aantonen dat de aan de norm beantwoordende werken, producten of diensten aan de

prestatie-eisen of functionele eisen van de aanbestedende dienst voldoen.

Een passend middel kan een technisch dossier van de fabrikant zijn of een testverslag van een

erkende organisatie.

6. Aanbestedende diensten die milieukenmerken voorschrijven door verwijzing naar prestatie-eisen

of functionele eisen, zoals bepaald in lid 3, onder b), kunnen gebruik maken van de gedetailleerde

specificaties of, zo nodig, van gedeelten daarvan, zoals vastgesteld in Europese, (pluri)nationale

milieukeuren of in een andere milieukeur, voorzover:

- die geschikt zijn voor de omschrijving van de kenmerken van de leveringen of diensten

waarop de opdracht betrekking heeft,

- de vereisten voor de keur zijn ontwikkeld op grond van wetenschappelijke gegevens,

- de milieukeuren zijn aangenomen via een proces waaraan alle betrokkenen, zoals regerings-

instanties, consumenten, fabrikanten, kleinhandel en milieuorganisaties kunnen deelnemen,

- en de keuren toegankelijk zijn voor alle betrokken partijen.

De aanbestedende diensten kunnen aangeven dat de van een milieukeur voorziene producten of

diensten worden geacht te voldoen aan de technische specificaties van het bestek; zij dienen elk

ander passend bewijsmiddel te aanvaarden, zoals een technisch dossier van de fabrikant of een test-

verslag van een erkende organisatie.
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7. "Erkende organisaties" in de zin van dit artikel zijn testlaboratoria, ijklaboratoria en inspectie- en

certificatieorganisaties die voldoen aan de toepasselijke Europese normen.

De aanbestedende diensten aanvaarden certificaten van in andere lidstaten gevestigde erkende

organisaties.

8. Behalve indien dit door het voorwerp van de opdracht gerechtvaardigd is, mag in de technische

specificaties geen melding worden gemaakt van een bepaald fabrikaat of een bepaalde herkomst of

van een bijzondere werkwijze, noch mogen deze een verwijzing bevatten naar een merk, een octrooi

of een type, een bepaalde oorsprong of een bepaalde productie, waardoor bepaalde ondernemingen

of bepaalde producten worden bevoordeeld of geëlimineerd. Deze vermelding of verwijzing is bij

wijze van uitzondering toegestaan wanneer een voldoende nauwkeurige en begrijpelijke

beschrijving van het voorwerp van de opdracht niet mogelijk is door toepassing van de leden 3 en 4;

deze vermelding of verwijzing moet vergezeld gaan van de woorden "of gelijkwaardig".

Artikel 24

Varianten

1. Wanneer voor de gunning het criterium van de economisch voordeligste inschrijving wordt

gehanteerd, mogen de aanbestedende diensten de inschrijvers toestaan varianten voor te stellen.

2. De aanbestedende diensten vermelden in de aankondiging van de opdracht of zij al dan niet

varianten toestaan; wanneer dat niet is vermeld, zijn geen varianten toegestaan.

3. De aanbestedende diensten die varianten toestaan, vermelden in het bestek aan welke

minimumeisen deze varianten ten minste moeten voldoen, alsmede hoe zij moeten worden

ingediend.



11029/3/02 REV 3 AL/mm 53
DG C II    NL

4. De aanbestedende diensten houden alleen rekening met de varianten die aan de gestelde

minimumeisen voldoen.

Bij procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen of diensten mogen de

aanbestedende diensten die varianten hebben toegestaan, een variant niet afwijzen uitsluitend omdat

deze, indien deze werd gekozen, veeleer tot een opdracht voor diensten dan tot een overheids-

opdracht voor leveringen, dan wel veeleer tot een opdracht voor leveringen dan tot een overheids-

opdracht voor diensten zou leiden.

Artikel 25

Onderaanneming

In het bestek kan de aanbestedende dienst de inschrijver verzoeken, of door een lidstaat worden

verplicht de inschrijver te verzoeken, om in zijn inschrijving aan te geven welk gedeelte van de

opdracht hij voornemens is aan derden in onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij

voorstelt.

Deze mededeling laat de aansprakelijkheid van de leidende ondernemer onverlet.

Artikel 26

Voorwaarden waaronder de opdracht wordt uitgevoerd

De aanbestedende diensten kunnen bijzondere voorwaarden bepalen waaronder de opdracht wordt

uitgevoerd, mits deze verenigbaar zijn met het Gemeenschapsrecht en in de aankondiging van de

opdracht of in het bestek worden vermeld. De voorwaarden waaronder de opdracht wordt

uitgevoerd, kunnen met name verband houden met sociale of milieuoverwegingen.
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Artikel 27

Verplichtingen ten aanzien van de bepalingen inzake belastingen, milieubescherming,

arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

1. In het bestek kan de aanbestedende dienst aangeven, of door een lidstaat worden verplicht aan te

geven, bij welk orgaan of welke organen de gegadigden of inschrijvers de ter zake dienende

informatie kunnen verkrijgen over verplichtingen ten aanzien van de bepalingen inzake belastingen,

milieubescherming, arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden die gelden in de lidstaat, het gebied

of de plaats waar verrichtingen moeten worden uitgevoerd, en die gedurende de uitvoering van de

opdracht op die verrichtingen van toepassing zullen zijn.

2. De aanbestedende dienst die de in lid 1 bedoelde informatie verstrekt, verzoekt de inschrijvers of

de gegadigden die aan een aanbestedingsprocedure deelnemen, aan te geven dat zij bij het opstellen

van hun inschrijving rekening hebben gehouden met de verplichtingen uit hoofde van de bepalingen

inzake de arbeidsbescherming en de arbeidsvoorwaarden die gelden op de plaats waar de

verrichting moet worden uitgevoerd.

De eerste alinea vormt geen beletsel voor de toepassing van artikel 55 inzake het onderzoek van

abnormaal lage inschrijvingen.

HOOFDSTUK V

Procedures

Artikel 28

Toepassing van openbare en niet-openbare procedures, van procedures van gunning door

onderhandelingen en van de concurrentiegerichte dialoog

Bij het plaatsen van hun overheidsopdrachten maken de aanbestedende diensten gebruik van de

nationale procedures die voor de toepassing van deze richtlijn zijn aangepast.
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Zij maken voor het plaatsen van deze overheidsopdrachten gebruik van de openbare of de niet-

openbare procedure. In de gevallen en de specifieke omstandigheden die uitdrukkelijk in artikel 29

zijn vermeld, kunnen de aanbestedende diensten hun overheidsopdrachten door middel van de

concurrentiegerichte dialoog plaatsen. In de specifieke gevallen en omstandigheden zoals

uitdrukkelijk bepaald in de artikelen 30 en 31, kunnen zij gebruikmaken van een procedure van

gunning door onderhandelingen, met of zonder bekendmaking van de aankondiging van de

opdracht.

Artikel 29

Concurrentiegerichte dialoog

1. De lidstaten kunnen bepalen dat de aanbestedende diensten, voor zover deze van oordeel zijn dat

de toepassing van openbare of niet-openbare procedures het niet mogelijk maken de opdracht te

gunnen, gebruik kunnen maken van de concurrentiegerichte dialoog overeenkomstig dit artikel:

a) wanneer zij objectief niet in staat zijn in overeenstemming met artikel 23, lid 3, punten b, c)

of d), de technische middelen te bepalen die aan hun behoeften en hun doelstellingen kunnen

voldoen en/of

b) wanneer zij objectief niet in staat zijn de juridische en/of financiële onderbouwing van een

project te specificeren.

De gunning van de overheidsopdracht geschiedt uitsluitend op basis van het criterium van de

economisch meest voordelige inschrijving.

2. De aanbestedende diensten maken een aankondiging van een opdracht bekend waarin zij hun

behoeften en eisen vermelden, die door hen in die aankondiging en/of in een beschrijvend document

worden omschreven.
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3. De aanbestedende diensten openen met de overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van de

artikelen 44 tot en met 52 geselecteerde gegadigden een dialoog met het doel na te gaan en te

bepalen welke middelen geschikt zijn om zo goed mogelijk aan de behoeften van de aanbestedende

dienst te voldoen. Tijdens deze dialoog kunnen zij met de geselecteerde gegadigden alle aspecten

van de opdracht bespreken.

Tijdens de dialoog waarborgen de aanbestedende diensten de gelijke behandeling van alle

inschrijvers. Met name geven zij geen - discriminerende - informatie die sommige inschrijvers kan

bevoordelen boven andere.

De aanbestedende diensten mogen de voorgestelde oplossingen of andere door een deelnemer aan

de dialoog verstrekte vertrouwelijke inlichtingen niet aan de andere deelnemers bekendmaken

zonder de instemming van eerstgenoemde deelnemer.

4. De aanbestedende diensten kunnen bepalen dat de procedure in opeenvolgende fasen verloopt,

zodat het aantal in de dialoogfase te bespreken oplossingen kan worden beperkt aan de hand van de

gunningscriteria die in de aankondiging van de opdracht of in het beschrijvend document zijn

vermeld. Deze mogelijkheid wordt vermeld in de aankondiging van de opdracht of in het

beschrijvend document.

5. De aanbestedende dienst zet de dialoog voort totdat hij, zo nodig na vergelijking, kan aangeven

welke oplossing of oplossingen aan zijn behoeften kan of kunnen voldoen.

6. Nadat de aanbestedende diensten de dialoog voor beëindigd hebben verklaard en de deelnemers

daarvan op de hoogte hebben gesteld, verzoeken de aanbestedende diensten de deelnemers om hun

definitieve inschrijvingen in te dienen op basis van de tijdens de dialoog voorgelegde en

gespecificeerde oplossing of oplossingen. Deze inschrijvingen moeten alle vereiste en nood-

zakelijke elementen voor de uitvoering van het project bevatten.
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De aanbestedende diensten kunnen verzoeken om de inschrijvingen toe te lichten en te preciseren.

Die toelichtingen of preciseringen mogen de basiselementen van de inschrijving of de aanbesteding

evenwel niet wijzigen, aangezien zulks de mededinging kan verstoren of een discriminerend effect

kan hebben.

7. De aanbestedende diensten beoordelen de ontvangen inschrijvingen op basis van de in de

aankondiging van de opdracht of in het beschrijvend document bepaalde gunningscriteria en kiezen

de economisch voordeligste inschrijving overeenkomstig artikel 53.

Op verzoek van de aanbestedende dienst kan de inschrijver die is aangewezen als de economisch

voordeligste verzocht worden aspecten van zijn inschrijving te verduidelijken of in de inschrijving

vervatte verbintenissen te bevestigen, op voorwaarde dat dit de inhoudelijke aspecten van de

inschrijving of van de oproep tot mededinging ongewijzigd laat en niet dreigt te leiden tot

concurrentievervalsing of discriminatie.

8. De aanbestedende diensten kunnen voorzien in prijzen of betalingen aan de deelnemers aan de

dialoog.

Artikel 30

Gevallen waarin de toepassing van de procedure van gunning door onderhandelingen

met bekendmaking van een aankondiging van een opdracht gerechtvaardigd is

1. De aanbestedende diensten kunnen in de volgende gevallen voor het plaatsen van hun overheids-

opdrachten gebruik maken van een procedure van gunning door onderhandelingen na voorafgaande

bekendmaking van een aankondiging van een opdracht:

a) indien in het kader van een openbare of niet-openbare procedure of een concurrentiegerichte

dialoog inschrijvingen zijn gedaan die onregelmatig zijn of indien inschrijvingen zijn gedaan

die onaanvaardbaar zijn volgens de met de artikelen 4, 24, 25 en 27 en titel VII overeen-

stemmende nationale bepalingen, mits de oorspronkelijke voorwaarden van de opdracht niet

wezenlijk worden gewijzigd.
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De aanbestedende diensten kunnen van de bekendmaking van een aankondiging van een

opdracht afzien, indien zij bij de procedure van gunning door onderhandelingen alle inschrij-

vers en alleen de inschrijvers betrekken die voldoen aan de criteria van de artikelen 45 tot en

met 52 en die gedurende de voorafgaande openbare of niet-openbare procedure of

concurrentiegerichte dialoog inschrijvingen hebben ingediend die aan de formele eisen van de

procedure voor het plaatsen van opdrachten voldeden;

b) in buitengewone gevallen, wanneer het werken, leveringen of diensten betreft waarvan de

aard en de onzekere omstandigheden een vaststelling vooraf van de totale prijs niet mogelijk

maken;

c) wanneer, in het geval van diensten, met name in de zin van categorie 6 van bijlage II A, en

voor intellectuele diensten, zoals het ontwerpen van bouwwerken, voorzover de aard van de te

verlenen diensten de specificaties voor de opdracht niet voldoende nauwkeurig kunnen

worden vastgesteld om de opdracht overeenkomstig de voorschriften inzake de openbare of

de niet-openbare procedure door de keuze van de beste inschrijving te gunnen;

d) in het geval van overheidsopdrachten voor werken, wanneer het werken betreft die uitsluitend

worden uitgevoerd ten behoeve van onderzoek, proefneming of ontwikkeling, en niet met het

doel winst te maken of de kosten van onderzoek en ontwikkeling te dekken.

2. In de in lid 1 bedoelde gevallen onderhandelen de aanbestedende diensten met de inschrijvers

over de door de inschrijvers ingediende inschrijvingen, teneinde deze aan te passen aan de eisen die

zij in de aankondiging van de opdracht, het bestek en de eventuele aanvullende documenten hebben

gesteld, en teneinde het beste bod in de zin van artikel 53, lid 1, te zoeken.

3. Tijdens de onderhandelingen waarborgen de aanbestedende diensten de gelijke behandeling van

alle inschrijvers. Met name geven zij geen - discriminerende - informatie die sommige inschrijvers

kan bevoordelen boven andere.
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4. De aanbestedende diensten kunnen bepalen dat de procedure van gunning door onderhandelingen

in opeenvolgende fasen verloopt, zodat het aantal inschrijvingen waarover onderhandeld moet

worden, wordt verminderd door toepassing van de gunningscriteria die in de aankondiging van de

opdracht of in het bestek zijn vermeld. Dat van deze mogelijkheid gebruik kan worden gemaakt,

staat in de aankondiging van de opdracht of in het bestek vermeld.

Artikel 31

Gevallen waarin de toepassing van de procedure van gunning door onderhandelingen zonder

bekendmaking van een aankondiging van een opdracht gerechtvaardigd is

De aanbestedende diensten kunnen in de volgende gevallen voor het plaatsen van hun overheids-

opdrachten gebruik maken van een procedure van gunning door onderhandelingen zonder vooraf-

gaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht:

1) voor overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten:

a) wanneer in het kader van een openbare of niet-openbare procedure geen of geen

geschikte inschrijvingen of geen aanmeldingen zijn ingediend, mits de oorspronkelijke

voorwaarden van de opdracht niet wezenlijk worden gewijzigd en de Commissie op

haar verzoek een verslag wordt overgelegd;

b) wanneer de opdracht om technische of artistieke redenen of om redenen van

bescherming van alleenrechten slechts aan een bepaalde ondernemer kan worden

toevertrouwd;

c) voor zover zulks strikt noodzakelijk is, ingeval de termijnen voor de openbare of de

niet-openbare procedure dan wel voor de procedure van gunning door onderhandelingen

met bekendmaking van een aankondiging van een opdracht bedoeld in artikel 30

wegens dwingende spoed, als gevolg van gebeurtenissen die door de desbetreffende

aanbestedende diensten niet konden worden voorzien, niet in acht kunnen worden

genomen. De ter rechtvaardiging van de dwingende spoed ingeroepen omstandigheden

mogen in geen geval aan de aanbestedende diensten te wijten zijn.
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2) voor overheidsopdrachten voor leveringen:

a) wanneer het producten betreft die uitsluitend voor onderzoek, proefneming, studie of

ontwikkeling worden vervaardigd. Deze bepaling geldt niet voor de productie in grote

hoeveelheden met het doel de commerciële haalbaarheid van het product vast te stellen

of de kosten van onderzoek en ontwikkeling te delgen;

b) voor door de oorspronkelijke leverancier verrichte aanvullende leveringen die ofwel zijn

bestemd voor gedeeltelijke vernieuwing van leveringen of installaties voor courant

gebruik, ofwel voor de uitbreiding van bestaande leveringen of installaties, wanneer

verandering van leverancier de aanbestedende dienst ertoe zou verplichten apparatuur

aan te schaffen met andere technische eigenschappen, zodat onverenigbaarheid ontstaat

of zich bij gebruik en onderhoud onevenredige technische moeilijkheden voordoen. De

looptijd van deze opdrachten en nabestellingen mag in de regel drie jaar niet over-

schrijden;

c) voor op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte leveringen;

d) voor de aankoop van leveringen tegen bijzonder gunstige voorwaarden, hetzij bij een

leverancier die definitief zijn handelsactiviteit stopzet, hetzij bij curatoren of vereffe-

naars van een faillissement, een vonnis, of een in de nationale wetgeving of regelgeving

bestaande procedure van dezelfde aard;

3) voor overheidsopdrachten voor diensten, wanneer de opdracht voortvloeit uit een prijsvraag

en volgens de toepasselijke voorschriften aan de winnaar of aan een van de winnaars van die

prijsvraag moet worden gegund. In dit laatste geval moeten alle winnaars van de prijsvraag tot

de onderhandelingen worden uitgenodigd;



11029/3/02 REV 3 AL/mm 61
DG C II    NL

4) voor overheidsopdrachten voor werken en overheidsopdrachten voor diensten:

a) voor aanvullende werken of diensten die noch in het aanvankelijk gegunde ontwerp

noch in de oorspronkelijke overeenkomst waren opgenomen en die als gevolg van

onvoorziene omstandigheden voor de uitvoering van het werk of het verlenen van de

dienst zoals deze daarin zijn beschreven, noodzakelijk zijn geworden, mits zij worden

gegund aan de ondernemer die dit werk uitvoert of deze dienst verleent:

- wanneer deze aanvullende werken of diensten uit technisch of economisch oog-

punt niet los van de oorspronkelijke opdracht kunnen worden uitgevoerd zonder

overwegende bezwaren voor de aanbestedende diensten,

of

- wanneer deze werken of diensten, hoewel zij van de uitvoering van de oorspron-

kelijke opdracht kunnen worden gescheiden, voor de vervolmaking ervan strikt

noodzakelijk zijn.

Het totale bedrag van de voor de aanvullende werken of diensten geplaatste opdrachten

mag echter niet hoger zijn dan 50% van het bedrag van de hoofdopdracht;

b) in geval van nieuwe werken of diensten, bestaande uit de herhaling van soortgelijke

werken of diensten die door dezelfde aanbestedende diensten worden toevertrouwd aan

de ondernemer waaraan een oorspronkelijke opdracht werd gegund, mits deze werken

of deze diensten overeenstemmen met een basisproject dat het voorwerp vormde van de

oorspronkelijke opdracht die overeenkomstig de openbare of niet-openbare procedures

is geplaatst.
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De mogelijkheid deze procedure toe te passen wordt reeds bij de uitschrijving van de

aanbesteding van het eerste deel vermeld, en het totale voor de volgende werken of

diensten geraamde bedrag wordt door de aanbestedende diensten voor de toepassing van

artikel 7, in aanmerking genomen.

Van deze procedure kan slechts gedurende een periode van drie jaar volgende op de

oorspronkelijke opdracht gebruik worden gemaakt.

Artikel 32

Raamovereenkomsten

1. De lidstaten kunnen voorzien in de mogelijkheid dat de aanbestedende diensten raamovereen-

komsten sluiten.

2. Met het oog op het sluiten van een raamovereenkomst volgen de aanbestedende diensten de in

deze richtlijn bedoelde procedureregels in alle fasen tot de gunning van de opdrachten die op deze

raamovereenkomst zijn gebaseerd. De partijen bij de raamovereenkomst worden gekozen met

toepassing van de overeenkomstig artikel 53 opgestelde gunningscriteria.

Opdrachten die gebaseerd zijn op een raamovereenkomst, worden gegund volgens de in de leden 3

en 4 vermelde procedures. Die procedures zijn slechts van toepassing tussen de aanbestedende

diensten en de ondernemers die oorspronkelijk bij de raamovereenkomst partij waren.

Bij de gunning van opdrachten die op een raamovereenkomst zijn gebaseerd, mogen de partijen in

geen geval substantiële wijzigingen aanbrengen in de in de raamovereenkomst gestelde voor-

waarden, met name in het in lid 3 bedoelde geval.
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De looptijd van een raamovereenkomst mag niet langer zijn dan vier jaar, behalve in uitzonderings-

gevallen die deugdelijk gemotiveerd zijn, met name op grond van het voorwerp van de raamover-

eenkomst.

De aanbestedende diensten mogen geen oneigenlijk gebruik van raamovereenkomsten maken en

deze evenmin gebruiken om de mededinging te hinderen, te beperken of te vervalsen.

3. Als er een raamovereenkomst is gesloten met één enkele ondernemer, worden de op die raam-

overeenkomst gebaseerde opdrachten gegund volgens de in de raamovereenkomst gestelde voor-

waarden.

Voor de plaatsing van dergelijke opdrachten kunnen de aanbestedende diensten de ondernemer die

partij is bij de raamovereenkomst, schriftelijk raadplegen en hem indien nodig verzoeken zijn

inschrijving aan te vullen.

4. Als er een raamovereenkomst wordt gesloten met meerdere ondernemers, dienen dat er minimaal

drie te zijn, voorzover het aantal ondernemers dat aan de selectiecriteria voldoet, en/of het aantal

inschrijvingen dat aan de gunningscriteria voldoet, voldoende groot is.

Opdrachten op basis van raamovereenkomsten met meerdere ondernemers kunnen worden gegund:

- hetzij door toepassing van de in de raamovereenkomst bepaalde voorwaarden, zonder de

partijen opnieuw tot mededinging op te roepen;

- hetzij, wanneer niet alle voorwaarden in de raamovereenkomst zijn bepaald, door de partijen

opnieuw tot mededinging op te roepen onder dezelfde voorwaarden, die indien nodig worden

gepreciseerd, en, in voorkomend geval, onder andere, in het bestek van de raamovereenkomst

bepaalde voorwaarden, volgens de onderstaande procedure:

a) voor elke te plaatsen opdracht raadplegen de aanbestedende diensten schriftelijk de

ondernemers die in staat zijn de opdracht uit te voeren;
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b) de aanbestedende diensten stellen een voldoende lange termijn vast voor de indiening

van inschrijvingen voor elke specifieke opdracht, rekening houdend met elementen

zoals de complexiteit van het voorwerp van de opdracht en de benodigde tijd voor de

toezending van de inschrijvingen;

c) de inschrijvingen worden schriftelijk ingediend en de inhoud ervan moet vertrouwelijk

blijven totdat de vastgestelde indieningstermijn is verstreken;

d) de aanbestedende diensten gunnen elke opdracht aan de inschrijver die op grond van de

in het bestek van de raamovereenkomst vastgestelde gunningscriteria de beste

inschrijving heeft ingediend.

Artikel 33

Dynamische aankoopsystemen

1. De lidstaten kunnen voorzien in de mogelijkheid dat de aanbestedende diensten gebruik maken

van dynamische aankoopsystemen.

2. Voor de instelling van een dynamisch aankoopsysteem volgen de aanbestedende diensten de

voorschriften van alle fasen van de openbare procedure tot aan de plaatsing van de opdrachten die

in het kader van dit systeem worden gegund. Alle inschrijvers die aan de selectiecriteria voldoen en

overeenkomstig het bestek en de eventuele aanvullende documenten een indicatieve inschrijving

hebben ingediend, worden tot het systeem toegelaten; de indicatieve inschrijvingen kunnen te allen

tijde worden verbeterd op voorwaarde dat zij niet afwijken van het bestek. Voor het opzetten van

het systeem en voor de gunning van de opdrachten in het kader hiervan gebruiken de aanbestedende

diensten uitsluitend elektronische middelen overeenkomstig artikel 42, leden 2 tot en met 5.
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3. Bij de instelling van het dynamisch aankoopsysteem gaan de aanbestedende diensten als volgt te

werk:

a) zij publiceren een aankondiging van de opdracht en geven daarbij aan dat het om een

dynamisch aankoopsysteem gaat;

b) in het bestek verstrekken zij nadere gegevens over onder andere de aard van de overwogen

aankopen waarop dit systeem betrekking heeft, alle nodige informatie omtrent het aankoop-

systeem, de gebruikte elektronische apparatuur en de nadere technische bepalingen en

specificaties voor de verbinding;

c) tegelijk met de publicatie van de opdracht en tot aan het vervallen van het systeem bieden zij

langs elektronische weg een vrije, rechtstreekse en volledige toegang tot het bestek en alle

aanvullende documenten en geven zij in de aankondiging het internetadres aan waar deze

documenten kunnen worden geraadpleegd.

4. De aanbestedende diensten verlenen tijdens de gehele duur van het dynamische aankoopsysteem

elke ondernemer de mogelijkheid een indicatieve inschrijving in te dienen om toegelaten te worden

tot het systeem onder de voorwaarden van lid 2. Zij beëindigen de beoordeling binnen 15 dagen na

de indiening van de indicatieve inschrijving. Zij kunnen de beoordelingsperiode echter verlengen,

op voorwaarde dat er tussentijds geen oproep tot mededinging wordt uitgeschreven.

De aanbestedende dienst deelt de in de eerste alinea bedoelde inschrijver zo snel mogelijk mee dat

hij is toegelaten tot het dynamische aankoopsysteem of dat zijn indicatieve inschrijving is

afgewezen.

5. Voor elke specifieke opdracht moet een oproep tot mededinging worden uitgeschreven. Alvorens

deze oproep tot mededinging te plaatsen, publiceren de aanbestedende diensten een vereenvoudigde

aankondiging van de opdracht waarin alle geïnteresseerde ondernemers worden uitgenodigd om

overeenkomstig lid 4 een indicatieve inschrijving in te dienen, binnen een termijn van ten minste

15 dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de vereenvoudigde aankondiging van de opdracht.

De aanbestedende diensten doen pas een oproep tot mededinging nadat de beoordeling van alle

binnen deze termijn ingediende indicatieve inschrijvingen is afgerond.
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6. De aanbestedende diensten nodigen alle tot het systeem toegelaten ondernemers uit om voor elke

specifieke opdracht die binnen dat systeem wordt gegund een inschrijving in te dienen. Daartoe

stellen zij een voldoende lange termijn vast voor de indiening van de inschrijvingen.

Zij gunnen de opdracht aan de inschrijver die de beste inschrijving heeft ingediend op grond van de

gunningscriteria die zijn vermeld in de aankondiging van de opdracht waarbij het dynamische

aankoopsysteem wordt ingesteld. In voorkomend geval kunnen deze criteria gepreciseerd worden in

de in de eerste alinea bedoelde uitnodiging.

7. De looptijd van een dynamisch aankoopsysteem mag niet meer dan vier jaar bedragen, behalve in

naar behoren gemotiveerde uitzonderlijke gevallen.

De aanbestedende diensten mogen geen gebruik maken van dit systeem om de mededinging te

hinderen, te beperken of te vervalsen.

Aan de betrokken ondernemers of de partijen bij het systeem mogen geen administratiekosten in

rekening worden gebracht.

Artikel 34

Overheidsopdrachten voor werken: bijzondere voorschriften

betreffende de bouw van sociale woningen

In geval van overheidsopdrachten betreffende het ontwerpen en bouwen van een complex sociale

woningen waarvoor, wegens de omvang, de complexiteit en de vermoedelijke duur van de des-

betreffende werken, het plan van meet af aan moet worden opgesteld op grond van een nauwe

samenwerking in een team, bestaande uit afgevaardigden van de aanbestedende diensten,

deskundigen en de aannemer die met de uitvoering van de werken wordt belast, kan een bijzondere

procedure voor de gunning worden toegepast teneinde die aannemer te kiezen die het meest

geschikt is om in het team te worden opgenomen.
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In het bijzonder geven de aanbestedende diensten in de aankondiging van de opdracht een zo nauw-

keurig mogelijke beschrijving van de werken, opdat de belangstellende aannemers zich een duide-

lijk beeld van het uit te voeren project kunnen vormen. Tevens vermelden de aanbestedende

diensten in deze aankondiging, overeenkomstig de in de artikelen 45 tot en met 52 bedoelde

kwalitatieve selectiecriteria, aan welke persoonlijke, technische, economische en financiële voor-

waarden de gegadigden moeten voldoen.

Wanneer de aanbestedende diensten van een dergelijke procedure gebruikmaken, passen zij de

artikelen 2, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 en de artikelen 45 tot en met 52 toe.

HOOFDSTUK VI

Regels voor bekendmaking en transparantie

AFDELING 1

Bekendmaking van de aankondigingen

Artikel 35

Aankondigingen

1. De aanbestedende diensten maken in een vooraankondiging die door de Commissie of door de

diensten zelf via hun in bijlage VIII, punt 2, onder b), bedoelde kopersprofiel wordt verspreid, het

volgende bekend:

a) voor leveringen, de geraamde totale waarde van de opdrachten of de raamovereenkomsten per

productgroep die zij voornemens zijn in de loop van de komende twaalf maanden te plaatsen,

wanneer het geraamde totale bedrag, de artikelen 7 en 9 in aanmerking genomen,

EUR 750.000 of meer bedraagt.
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De aanbestedende diensten stellen de productgroepen vast volgens de posten van de CPV;

b) voor diensten, het totale bedrag van de opdrachten voor diensten of de raamovereenkomsten

voor elk van de in bijlage II A vermelde dienstencategorieën die zij voornemens zijn in de

loop van de komende twaalf maanden te plaatsen, indien dit geraamde totale bedrag, de

artikelen 7 en 9 in aanmerking genomen, EUR 750.000 of meer bedraagt;

c) voor werken, de hoofdkenmerken van de opdrachten voor werken of de raamovereenkomsten

die zij voornemens zijn te plaatsen en waarvan het geraamde bedrag gelijk is aan of meer

bedraagt dan de in artikel 7 vermelde drempel, artikel 9 in aanmerking genomen.

De onder a) en b) bedoelde aankondigingen worden zo spoedig mogelijk na het begin van het

begrotingsjaar toegezonden aan de Commissie of bekendgemaakt via het kopersprofiel.

De onder c) bedoelde aankondiging wordt zo spoedig mogelijk nadat het besluit is genomen tot

goedkeuring van het programma voor de opdrachten voor werken of de raamovereenkomsten die de

aanbestedende diensten voornemens zijn te plaatsen, toegezonden aan de Commissie of

bekendgemaakt via het kopersprofiel.

De aanbestedende diensten die de vooraankondiging via hun kopersprofiel bekendmaken, zenden de

Commissie langs elektronische weg overeenkomstig het formaat en de wijze beschreven in

bijlage VIII, punt 3, een kennisgeving toe waarin de bekendmaking van de vooraankondiging in het

kopersprofiel wordt meegedeeld.

Bekendmaking van onder a), b) en c) bedoelde aankondigingen van een opdracht is alleen verplicht

wanneer de aanbestedende diensten gebruik maken van de mogelijkheid om de termijnen voor de

ontvangst van inschrijvingen overeenkomstig artikel 38, lid 4, in te korten.
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Dit lid is niet van toepassing op procedures van gunning door onderhandelingen zonder vooraf-

gaande bekendmaking van een aankondiging van een opdracht.

2. De aanbestedende diensten die een overheidsopdracht of een raamovereenkomst wensen te

plaatsen volgens een openbare of een niet-openbare procedure dan wel, onder de in artikel 30 vast-

gestelde voorwaarden, volgens een procedure van gunning door onderhandelingen met bekend-

making van een aankondiging van een opdracht, of, onder de in artikel 29 vastgestelde voor-

waarden, een concurrentiegerichte dialoog, geven hun voornemen hiertoe in een aankondiging van

een opdracht te kennen.

3. De aanbestedende diensten die een dynamisch aankoopsysteem willen instellen, maken hun

voornemen kenbaar via een aankondiging van een opdracht.

De aanbestedende diensten die een overheidsopdracht wensen te plaatsen op basis van een

dynamisch aankoopsysteem maken hun voornemen via een vereenvoudigde aankondiging van een

opdracht kenbaar.

4. Aanbestedende diensten die een overheidsopdracht hebben geplaatst of een raamovereenkomst

hebben gesloten, zenden uiterlijk 48 dagen na de gunning van de opdracht of de sluiting van de

raamovereenkomst een aankondiging betreffende de resultaten van de procedure toe.

In het geval van overeenkomstig artikel 32 gesloten raamovereenkomsten zijn de aanbestedende

diensten niet verplicht een aankondiging betreffende de resultaten van de gunning van elke op de

overeenkomst gebaseerde opdracht toe te zenden.

De aanbestedende diensten zenden binnen 48 dagen na de plaatsing van elke afzonderlijke opdracht

een bekendmaking toe van het resultaat van de plaatsing van de opdrachten op basis van een

dynamisch aankoopsysteem. Deze resultaten kunnen echter per kwartaal gebundeld worden. In dat

geval worden de gebundelde resultaten binnen 48 dagen na het einde van elk kwartaal toegezonden.
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Met betrekking tot overheidsopdrachten voor de in bijlage II B opgenomen diensten vermelden de

aanbestedende diensten in de aankondiging of zij met de bekendmaking ervan instemmen. Voor

deze opdrachten voor diensten stelt de Commissie volgens de in artikel 77, lid 2, bedoelde

procedure de regels vast inzake de opstelling van statistische verslagen op de grondslag van deze

aankondigingen, alsmede inzake de bekendmaking van die verslagen.

Sommige gegevens betreffende de plaatsing van de opdracht of de sluiting van de raam-

overeenkomst behoeven niet te worden bekendgemaakt, indien de openbaarmaking van die

gegevens de toepassing van de wet in de weg zou staan, met de openbare orde in strijd zou zijn, de

rechtmatige commerciële belangen van publiekrechtelijke of privaatrechtelijke ondernemers zou

kunnen schaden of afbreuk aan de eerlijke mededinging tussen hen zou kunnen doen.

Artikel 36

Opmaak en wijze van bekendmaking van aankondigingen

1. De aankondigingen bevatten de in bijlage VII A genoemde inlichtingen en in voorkomend geval

ook alle door de aanbestedende dienst nuttig geachte inlichtingen in de vorm van de standaard-

formulieren die door de Commissie overeenkomstig de in artikel 77, lid 2, bedoelde procedure zijn

vastgesteld.

2. Aankondigingen die door de aanbestedende diensten aan de Commissie worden gezonden,

worden hetzij langs elektronische weg in het formaat en op de wijze beschreven in bijlage VIII,

punt 3, of langs andere weg verzonden. In het geval van de in artikel 38, lid 8, beschreven versnelde

procedure moeten aankondigingen hetzij per fax, hetzij langs elektronische weg worden verzonden,

in het formaat en op de wijze beschreven in bijlage VIII, punt 3.

De aankondigingen worden bekendgemaakt overeenkomstig de in bijlage VIII, punt 1, onder a)

en b), opgenomen technische kenmerken voor de bekendmaking.
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3. De aankondigingen die langs elektronische weg in het formaat en op de wijze beschreven in

bijlage VIII, punt 3, zijn opgesteld en verzonden, worden uiterlijk vijf dagen na verzending bekend-

gemaakt.

De aankondigingen die niet langs elektronische weg in het formaat en op de wijze beschreven in

bijlage VIII, punt 3, zijn verzonden, worden uiterlijk 12 dagen na verzending bekendgemaakt, of in

geval van de in artikel 38, lid 8, genoemde versnelde procedure, uiterlijk vijf dagen na verzending.

4. De aankondigingen van opdrachten worden onverkort in een door de aanbestedende dienst

gekozen officiële taal van de Gemeenschap bekendgemaakt; alleen de tekst in de oorspronkelijke

taal is authentiek. In de andere officiële talen wordt een samenvatting met de belangrijke gegevens

van iedere aankondiging bekendgemaakt.

De kosten van de bekendmaking door de Commissie van dergelijke aankondigingen worden

gedragen door de Gemeenschap.

5. De aankondigingen en de inhoud ervan mogen niet op nationaal niveau worden bekendgemaakt

vóór de datum waarop zij aan de Commissie worden toegezonden.

Aankondigingen die op nationaal niveau worden bekendgemaakt, mogen geen andere informatie

bevatten dan de informatie in de aankondigingen die overeenkomstig artikel 35, lid 1, eerste alinea,

aan de Commissie worden toegezonden of via een kopersprofiel worden bekendgemaakt, en moeten

de datum van toezending aan de Commissie of van de bekendmaking via het kopersprofiel

vermelden.

Vooraankondigingen mogen slechts via het kopersprofiel worden bekendgemaakt nadat de kennis-

geving van de bekendmaking via het kopersprofiel aan de Commissie is verzonden, en moeten de

datum van deze verzending vermelden.
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6. De inhoud van aankondigingen die niet langs elektronische weg in het formaat en op de wijze

beschreven in bijlage VIII¸ punt 3, worden verzonden, blijft beperkt tot ongeveer 650 woorden.

7. De aanbestedende diensten moeten de verzenddatum van de aankondigingen kunnen aantonen.

8. De Commissie verstrekt de aanbestedende dienst een bevestiging van de bekendmaking van de

verzonden informatie, met vermelding van de datum van bekendmaking. Deze bevestiging vormt

het bewijs van de bekendmaking.

Artikel 37

Niet-verplichte bekendmaking

De aanbestedende diensten mogen overeenkomstig artikel 36 aankondigingen van overheids-

opdrachten bekendmaken waarvan bekendmaking krachtens deze richtlijn niet verplicht is.

AFDELING 2

Termijnen

Artikel 38

Termijnen voor de ontvangst van de verzoeken tot deelneming

en de ontvangst van de inschrijvingen

1. Bij de vaststelling van de termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen en verzoeken tot

deelneming moeten de aanbestedende diensten inzonderheid rekening houden met de complexiteit

van de opdracht en met de voor de voorbereiding van de inschrijvingen benodigde tijd,

onverminderd de in dit artikel vastgestelde minimumtermijnen.
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2. Voor openbare procedures bedraagt de termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen minimaal

52 dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de uitnodiging.

3. Voor niet-openbare procedures en procedures van gunning door onderhandelingen met bekend-

making van een aankondiging van een opdracht, zoals bedoeld in artikel 30, en de concurrentie-

gerichte dialoog:

a) bedraagt de termijn voor de ontvangst van de verzoeken tot deelneming minimaal 37 dagen, te

rekenen vanaf de verzenddatum van de aankondiging van de opdracht;

b) voor niet-openbare procedures bedraagt de termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen

minimaal 40 dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de uitnodiging.

4. In de gevallen waarin de aanbestedende diensten een vooraankondiging hebben bekendgemaakt,

kan de termijn voor de ontvangst van de inschrijvingen op grond van de leden 2 en 3, onder b), in

de regel worden ingekort tot 36 dagen, maar in geen geval tot minder dan 22 dagen.

Deze termijn loopt bij openbare procedures vanaf de verzenddatum van de aankondiging van de

opdracht en bij niet-openbare procedures vanaf de verzenddatum van de uitnodiging tot indiening

van een inschrijving.

De in de eerste alinea bedoelde kortere termijn is toegestaan mits de vooraankondiging alle

informatie bevat die in de in bijlage VII A opgenomen aankondiging van de opdracht wordt

verlangd, voor zover deze informatie beschikbaar is op het tijdstip dat de aankondiging wordt

bekendgemaakt, en mits deze vooraankondiging minimaal 52 dagen en maximaal 12 maanden voor

de verzenddatum van de aankondiging van de opdracht ter bekendmaking is verzonden.
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5. Wanneer de aankondigingen langs elektronische weg in het formaat en op de wijze beschreven in

bijlage VIII, punt 3, worden opgesteld en verzonden, kunnen de in de leden 2 en 4, bedoelde

termijnen voor de ontvangst van de inschrijvingen bij openbare procedures en de in lid 3, onder a),

bedoelde termijn voor de ontvangst van de verzoeken bij niet-openbare procedures, procedures van

gunning door onderhandelingen en de concurrentiegerichte dialoog, met zeven dagen worden

verkort.

6. De in de leden 2 en 3, onder b), genoemde termijnen voor de ontvangst van inschrijvingen

kunnen met vijf dagen worden verkort indien de aanbestedende dienst met elektronische middelen

en vanaf de bekendmaking van de aankondiging vrije, rechtstreekse en volledige toegang biedt tot

het bestek en alle aanvullende stukken, in overeenstemming met bijlage VIII, en met vermelding in

de tekst van de aankondiging van het internetadres dat toegang biedt tot deze documenten.

Deze verkorting kan met de in lid 5 bedoelde verkorting worden gecumuleerd.

7. Wanneer het bestek en de aanvullende stukken of nadere inlichtingen tijdig zijn aangevraagd,

maar om enigerlei reden niet binnen de in de artikelen 39 en 40 gestelde termijnen zijn verstrekt, of

wanneer de inschrijvingen slechts na een bezichtiging ter plaatse, of na inzage ter plaatse van de bij

het bestek behorende stukken kunnen worden gedaan, moeten de termijnen voor de ontvangst van

de inschrijvingen zodanig worden verlengd dat alle betrokken ondernemers van alle nodige

informatie voor de opstelling van de inschrijvingen kennis kunnen nemen.

8. Wanneer het om dringende redenen niet haalbaar is de in dit artikel bepaalde minimumtermijnen

in acht te nemen, kunnen de aanbestedende diensten bij niet-openbare procedures en de in artikel 30

bedoelde procedures van gunning door onderhandelingen met bekendmaking van een aankondiging

van een opdracht de volgende termijnen vaststellen:
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a) een termijn voor de ontvangst van de verzoeken tot deelneming van minimaal vijftien dagen,

te rekenen vanaf de verzenddatum van de aankondiging van de opdracht, of tien dagen indien

de aankondiging elektronisch is verzonden overeenkomstig het formaat en de wijze van

verzending beschreven in bijlage VIII, punt 3;

b) en in het geval van niet-openbare procedures, een termijn voor de ontvangst van de inschrij-

vingen van minimaal tien dagen, te rekenen vanaf de verzenddatum van de uitnodiging tot

indiening van een inschrijving.

Artikel 39

Openbare procedures: bestek, stukken en nadere inlichtingen

1. Wanneer de aanbestedende diensten bij openbare procedures niet met elektronische middelen

overeenkomstig artikel 38, lid 6, vrije, rechtstreekse en volledige toegang bieden tot het bestek en

alle aanvullende stukken, worden het bestek en de aanvullende stukken binnen zes dagen na ont-

vangst van de aanvraag aan de ondernemers toegezonden, mits deze aanvraag tijdig voor de uiterste

datum voor de indiening van de inschrijvingen is gedaan.

2. Nadere inlichtingen over het bestek en de aanvullende stukken worden, mits tijdig aangevraagd,

uiterlijk zes dagen voor de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen door de

aanbestedende diensten of de bevoegde diensten verstrekt.
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AFDELING 3

Inhoud en verzendingswijze van de informatie

Artikel 40

Uitnodigingen tot inschrijving, tot deelneming aan de dialoog of tot onderhandelingen

1. Bij niet-openbare procedures, de concurrentiegerichte dialoog en procedures van gunning door

onderhandelingen met bekendmaking van een aankondiging van een opdracht in de zin van

artikel 30 nodigen de aanbestedende diensten de uitgekozen gegadigden gelijktijdig en schriftelijk

uit tot inschrijving, tot onderhandelingen of, in de concurrentiegerichte dialoog, tot deelneming aan

de dialoog.

2. De uitnodiging aan de gegadigden behelst:

- hetzij een exemplaar van het bestek of van het beschrijvend document en van alle aanvullende

stukken,

- hetzij de vermelding van de toegang tot het bestek en tot de andere onder het eerste streepje

vermelde stukken, wanneer deze rechtstreeks langs elektronische weg toegankelijk zijn

overeenkomstig artikel 38, lid 6.

3. Wanneer het bestek, het beschrijvend document, en/of de aanvullende stukken bij een andere

instantie moeten worden aangevraagd dan de aanbestedende dienst die voor de gunningsprocedure

verantwoordelijk is, vermeldt de uitnodiging het adres van deze instantie en, in voorkomend geval,

de uiterste datum voor deze aanvraag, alsmede het bedrag dat verschuldigd is en de wijze van

betaling om de stukken te verkrijgen. De bevoegde diensten zenden de documentatie onmiddellijk

na ontvangst van de aanvraag aan de ondernemers toe.
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4. Nadere inlichtingen over het bestek, het beschrijvend document of de aanvullende stukken

worden, mits tijdig aangevraagd, uiterlijk zes dagen voor de uiterste datum voor de ontvangst van

de inschrijvingen door de aanbestedende diensten of de bevoegde diensten verstrekt. In geval van

versnelde niet-openbare procedures of van versnelde procedures van gunning door onderhande-

lingen bedraagt deze termijn vier dagen.

5. De uitnodiging tot inschrijving, tot deelneming aan de dialoog of tot onderhandelingen moet

bovendien ten minste de volgende elementen omvatten:

a) een verwijzing naar de bekendgemaakte aankondiging van de opdracht;

b) de uiterste datum voor de ontvangst van de inschrijvingen, het adres waar deze moeten wor-

den ingediend en de taal of talen waarin zij moeten worden gesteld;

c) bij de concurrentiegerichte dialoog, de aanvangsdatum en het adres van de raadpleging,

alsook de daarbij gebruikte taal of talen;

d) opgave van de stukken die eventueel moeten worden bijgevoegd, hetzij ter staving van de

door de gegadigde overeenkomstig artikel 44 verstrekte controleerbare verklaringen, hetzij ter

aanvulling van de in dat artikel vermelde inlichtingen en zulks onder dezelfde voorwaarden

als gesteld in de artikelen 47 en 48;

e) het relatieve gewicht van de gunningscriteria van de opdracht of, in voorkomend geval, de

afnemende volgorde van belangrijkheid van de criteria, indien deze niet in de aankondiging

van de opdracht, het bestek of het beschrijvende document is vermeld.
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Bij opdrachten waarvoor de regels van artikel 29 gelden, staan de in dit lid, onder b), bedoelde

inlichtingen evenwel niet in de uitnodiging tot deelneming aan de dialoog, maar in de uitnodiging

tot indiening van een inschrijving.

Artikel 41

Informatieverstrekking aan gegadigden en inschrijvers

1. De aanbestedende diensten stellen de gegadigden en inschrijvers ten spoedigste in kennis van de

besluiten die zijn genomen inzake de sluiting van een raamovereenkomst, de gunning van een

opdracht of de toelating tot een dynamisch aankoopsysteem, met inbegrip van de redenen waarom

zij hebben besloten geen raamovereenkomst te sluiten, een opdracht waarvoor een oproep tot

mededinging was gedaan niet te plaatsen en de procedure opnieuw te beginnen of een dynamisch

aankoopsysteem in te stellen; deze informatie wordt desgevraagd schriftelijk verstrekt.

2. De aanbestedende dienst deelt ten spoedigste aan iedere afgewezen gegadigde of inschrijver die

daar om verzoekt, de redenen voor de afwijzing mee, en aan iedere inschrijver die een aan de eisen

beantwoordende inschrijving heeft gedaan, de kenmerken en relatieve voordelen van de uitgekozen

inschrijving, alsmede de naam van de begunstigde of de partijen bij de raamovereenkomst. De

termijnen mogen in geen geval langer lopen dan 15 dagen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst

van het schriftelijk verzoek ter zake.

3. De aanbestedende diensten kunnen evenwel besluiten bepaalde, in lid 1 bedoelde gegevens

betreffende de gunning van de opdrachten, de sluiting van raamovereenkomsten of de toelating tot

een dynamisch aankoopsysteem niet mee te delen indien openbaarmaking van die gegevens de

toepassing van de wet in de weg zou staan, met het openbaar belang in strijd zou zijn, de recht-

matige commerciële belangen van publieke of particuliere ondernemers zou kunnen schaden, of

afbreuk aan de eerlijke mededinging tussen hen zou kunnen doen.
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AFDELING 4

Communicatiemiddelen

Artikel 42

Regels betreffende de communicatiemiddelen

1. Elke in deze titel bedoelde mededeling en uitwisseling van informatie kan, naar keuze van de

aanbestedende dienst, geschieden via de post, per fax, langs elektronische weg overeenkomstig de

leden 4 en 5, per telefoon in de in lid 6 bedoelde gevallen en onder de in dat artikel bepaalde voor-

waarden, of door een combinatie van deze middelen.

2. De gekozen communicatiemiddelen moeten algemeen beschikbaar zijn en mogen de toegang van

de ondernemers tot de gunningsprocedure niet beperken.

3. De mededeling, uitwisseling en opslag van informatie vinden zodanig plaats dat de integriteit van

de gegevens en de vertrouwelijkheid van de inschrijvingen en van de verzoeken tot deelneming

worden gewaarborgd en dat de aanbestedende diensten pas bij het verstrijken van de uiterste termijn

voor de indiening kennisnemen van de inhoud van de inschrijvingen en van de verzoeken tot deel-

neming.

4. De voor mededelingen langs elektronische weg te gebruiken middelen, en de technische

kenmerken daarvan, moeten niet-discriminerend en algemeen beschikbaar zijn en in combinatie met

algemeen gebruikte informatie- en communicatietechnologieproducten kunnen functioneren.

5. De volgende regels zijn van toepassing op middelen voor de elektronische ontvangst van

inschrijvingen en verzoeken tot deelneming:
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a) informatie betreffende de specificaties die nodig zijn voor de elektronische indiening van

inschrijvingen en verzoeken tot deelneming, inclusief de encryptie, moet voor belang-

hebbende partijen beschikbaar zijn. De middelen voor de elektronische ontvangst van

inschrijvingen en verzoeken tot deelneming moeten bovendien voldoen aan de eisen van

bijlage X;

b) de lidstaten kunnen vrijwillige toelatingsregelingen ter verbetering van het niveau van de voor

deze middelen verleende certificeringsdienst instellen of handhaven.

c) inschrijvers of gegadigden moeten de in de artikelen 45 tot en met 50 en artikel 52 bedoelde

documenten, certificaten, getuigschriften en verklaringen, indien deze niet in elektronische

vorm beschikbaar zijn, indienen vóór het verstrijken van de uiterste termijn voor de indiening

van inschrijvingen of verzoeken tot deelneming.

6. De volgende regels zijn van toepassing op de verzending van verzoeken tot deelneming:

a) De verzoeken tot deelneming aan een procedure voor de plaatsing van een overheidsopdracht

kunnen schriftelijk of telefonisch gedaan worden.

b) Wanneer verzoeken tot deelneming telefonisch worden gedaan, moet vóór het verstrijken van

de ontvangsttermijn een schriftelijke bevestiging worden gezonden.

c) De aanbestedende diensten kunnen eisen dat per fax ingediende verzoeken tot deelneming per

post of langs elektronische weg worden bevestigd, wanneer dat nodig is om over een wettig

bewijs te beschikken. Een dergelijke eis moet samen met de termijn voor de verzending van

de bevestiging per post of langs elektronische weg, door de aanbestedende dienst in de

aankondiging van de opdracht worden vermeld.
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AFDELING 5

Processen-verbaal

Artikel 43

Inhoud van de processen-verbaal

Over elke opdracht, elke raamovereenkomst en elke instelling van een dynamisch aankoopsysteem

stellen de aanbestedende diensten een proces-verbaal op, dat ten minste het volgende bevat:

a) de naam en het adres van de aanbestedende dienst, het voorwerp en de waarde van de

opdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem;

b) de namen van de uitgekozen gegadigden of inschrijvers met motivering van die keuze;

c) de namen van de uitgesloten gegadigden of inschrijvers met motivering van die uitsluiting;

d) de redenen voor de afwijzing van abnormaal laag bevonden inschrijvingen;

e) de naam van de begunstigde en de motivering voor de keuze van zijn inschrijving, alsmede,

indien bekend, het gedeelte van de opdracht of de raamovereenkomst dat de begunstigde

voornemens is aan derden in onderaanneming te geven;

f) voor procedures van gunning door onderhandelingen: de in de artikelen 30 en 31 genoemde

omstandigheden die de toepassing van deze procedures rechtvaardigen;

g) wat betreft de concurrentiegerichte dialoog, de omstandigheden als bedoeld in artikel 29, die

de toepassing van deze procedure rechtvaardigen;
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h) in voorkomend geval, de redenen waarom de aanbestedende dienst besloten heeft een

opdracht niet te plaatsen of een raamovereenkomst niet te sluiten, of geen dynamisch

aankoopsysteem in te stellen.

De aanbestedende diensten nemen passende maatregelen om het verloop van de langs elektronische

weg gevoerde gunningsprocedures te documenteren.

Dit proces-verbaal, of de hoofdpunten ervan, worden de Commissie op haar verzoek meegedeeld.

HOOFDSTUK VII

Verloop van de procedure

AFDELING 1

Algemene bepalingen

Artikel 44

Controle van de geschiktheid en selectie van de deelnemers, en gunning van de opdrachten

1. Opdrachten worden gegund op basis van de in artikel 53 en 55 bepaalde criteria, rekening

houdend met artikel 24, nadat de aanbestedende diensten de geschiktheid van de niet ingevolge de

artikelen 45 en 46 uitgesloten ondernemers hebben gecontroleerd op grond van de criteria van

economische en financiële draagkracht, technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid,

genoemd in de artikelen 47 tot en met 52, en, in voorkomend geval, de niet-discriminerende criteria

als bedoeld in lid 3.

2. De aanbestedende diensten kunnen minimumeisen inzake draagkracht en bekwaamheden

overeenkomstig de artikelen 47 en 48 stellen waaraan de gegadigden en de inschrijvers moeten

voldoen.
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De in de artikelen 47 en 48 bedoelde inlichtingen en de minimumeisen inzake draagkracht en

bekwaamheden moeten verband houden met en in verhouding staan tot het voorwerp van de

opdracht.

Deze minimumeisen worden vermeld in de aankondiging van de opdracht.

3. Bij niet-openbare procedures, procedures van gunning door onderhandelingen met bekendmaking

van een aankondiging van een opdracht en concurrentiegerichte dialoog, kunnen de aanbestedende

diensten het aantal geschikte gegadigden dat zij zullen uitnodigen tot indiening van een

inschrijving, onderhandelingen of dialoog, beperken op voorwaarde dat er een voldoende aantal

geschikte kandidaten is. De aanbestedende diensten vermelden in de aankondiging van de opdracht

de objectieve en niet-discriminerende criteria of regels die zij voornemens zijn te gebruiken, het

minimumaantal en, in voorkomend geval, het maximumaantal gegadigden dat zij voornemens zijn

uit te nodigen.

Bij niet-openbare procedures bedraagt het minimumaantal vijf. Bij procedures van gunning door

onderhandelingen met bekendmaking van een aankondiging van een opdracht bedraagt het

minimumaantal drie. Het aantal uitgenodigde gegadigden moet in elk geval volstaan om

daadwerkelijke mededinging te waarborgen.

De aanbestedende diensten nodigen een aantal gegadigden uit dat ten minste gelijk is aan het vooraf

bepaalde minimumaantal gegadigden. Wanneer het aantal gegadigden die aan de selectiecriteria en

de minimumniveaus voldoen lager is dan het minimumaantal, kan de aanbestedende dienst de

procedure voortzetten door de gegadigde of de gegadigden met de vereiste bekwaamheden uit te

nodigen. De aanbestedende dienst mag in deze procedure geen ondernemers opnemen die niet om

deelneming hebben verzocht, noch gegadigden die niet over de vereiste bekwaamheden beschikken.

4. Wanneer de aanbestedende diensten gebruik maken van de in artikel 29, lid 4, en artikel 30, lid 4,

bedoelde mogelijkheid tot vermindering van het aantal oplossingen dat besproken moet worden of

het aantal inschrijvingen waarover moet worden onderhandeld, verminderen zij dat aantal door

toepassing van de gunningscriteria die in de aankondiging van de opdracht, het bestek of in het

beschrijvend document zijn vermeld. In de slotfase moet dit aantal zodanig zijn dat daadwerkelijke

mededinging kan worden gegarandeerd, voor zover er een voldoende aantal geschikte oplossingen

of gegadigden zijn.
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AFDELING 2

Kwalitatieve selectiecriteria

Artikel 45

Persoonlijke situatie van de gegadigde of inschrijver

1. Van deelneming aan een overheidsopdracht wordt uitgesloten, iedere gegadigde of inschrijver

jegens wie bij een onherroepelijk vonnis een veroordeling om een of meer van de hieronder

opgegeven redenen is uitgesproken, waarvan de aanbestedende dienst kennis heeft:

a) deelneming aan een criminele organisatie in de zin van artikel 2, lid 1, van Gemeenschap-

pelijk Optreden 98/773/JBZ van de Raad 1,

b) omkoping in de zin van artikel 3, van het besluit van de Raad van 26 mei 1997 2,

respectievelijk artikel 3, lid 1, van Gemeenschappelijk Optreden 98/742/JBZ van de Raad 3,

c) fraude in de zin van artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de finan-

ciële belangen van de Gemeenschap 4,

d) witwassen van geld in de zin van artikel 1 van Richtlijn 91/308/EEG van de Raad van

10 juni 1991 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

geld 5,

                                                
1 PB L 351 van 29.1.1998, blz. 1.
2 PB C 195 van 25.6.1997, blz. 1.
3 PB L 358 van 31.12.1998, blz. 2.
4 PB C 316 van 27.11.1995, blz. 48.
5 PB L 166 van 28.6.1991, blz. 77-83. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 2001/97/EG van het

Europees Parlement en de Raad (PB L 344 van 28.12.2001, blz. 76).
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De lidstaten bepalen overeenkomstig hun nationaal recht en onder eerbiediging van het

communautair recht de voorwaarden voor de toepassing van dit lid.

Zij kunnen bepalen dat om dwingende redenen van algemeen belang kan worden afgeweken van de

in de eerste alinea bedoelde verplichting.

Met het oog op de toepassing van dit lid verzoeken de aanbestedende diensten de gegadigden of

inschrijvers indien nodig om de in lid 3 bedoelde documenten te verstrekken en kunnen zij, indien

zij twijfels over de persoonlijke situatie van die gegadigden/inschrijvers hebben, de bevoegde

autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die zij nodig achten over de persoonlijke situatie van die

gegadigden of inschrijvers. Wanneer de inlichtingen betrekking hebben op een gegadigde of

inschrijver die in een andere lidstaat dan de aanbestedende dienst gevestigd is, kan de

aanbestedende dienst om de medewerking van de bevoegde autoriteiten verzoeken. Naar gelang van

het nationale recht van de lidstaat waarin de gegadigde of de inschrijver gevestigd is, kunnen deze

verzoeken betrekking hebben op rechtspersonen en/of natuurlijke personen, met inbegrip, in

voorkomend geval, van de bedrijfsleider of van enig persoon met vertegenwoordigings-,

beslissings- of controlebevoegdheid bij de gegadigde of de inschrijver.

2. Van deelneming aan een opdracht kan worden uitgesloten iedere ondernemer:

a) die in staat van faillissement of van liquidatie verkeert, wiens werkzaamheden zijn gestaakt,

jegens wie een surséance van betaling of een akkoord geldt of die in een andere vergelijkbare

toestand verkeert ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de nationale wet- of

regelgevingen;

b) wiens faillissement of liquidatie is aangevraagd of tegen wie een procedure van surséance van

betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure die voorkomt in de nationale

wet- of regelgevingen, aanhangig is gemaakt;
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c) jegens wie een rechterlijke uitspraak met kracht van gewijsde volgens de wetgeving van het

land is gedaan, waarbij een delict is vastgesteld dat in strijd is met zijn beroepsgedragsregels;

d) die in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond

die de aanbestedende diensten aannemelijk kunnen maken;

e) die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van de sociale-

zekerheidsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is

gevestigd of van het land van de aanbestedende dienst;

f) die niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van de betaling van zijn belastingen

overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd of van het land

van de aanbestedende dienst; 

g) die zich in ernstige mate schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken

van de inlichtingen die ingevolge deze afdeling kunnen worden verlangd, of die inlichtingen

niet heeft verstrekt.

De lidstaten bepalen overeenkomstig hun nationaal recht en onder eerbiediging van het

communautair recht de voorwaarden voor de toepassing van dit lid.

3. Als voldoende bewijs dat de ondernemer niet verkeert in een van de situaties bedoeld in lid 1 en

in lid 2, onder a), b), c), e) en f) wordt door de aanbestedende diensten aanvaard:

a) voor lid 1 en lid 2, onder a), b), en c), een uittreksel uit zijn strafregister of, bij gebreke daar-

van, een gelijkwaardig document, afgegeven door een bevoegde rechterlijke of

administratieve instantie van het land van oorsprong of van herkomst, waaruit blijkt dat aan

de betrokken eisen is voldaan;
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b) voor lid 2, onder e) en f), een door de bevoegde instantie van de betrokken lidstaat afgegeven

getuigschrift.

Wanneer een document of getuigschrift niet door het betrokken land wordt afgegeven, of daarin niet

alle in lid 1 en in lid 2, onder a), b) en c), bedoelde gevallen worden vermeld, kan dit worden

vervangen door een verklaring onder ede - of, in de lidstaten waar niet in een eed is voorzien, door

een plechtige verklaring - die door betrokkene ten overstaan van een bevoegde rechterlijke of

administratieve instantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van

oorsprong of herkomst wordt afgelegd.

4. De lidstaten wijzen de instanties en organisaties aan die voor de afgifte van de in lid 3 bedoelde

documenten en getuigschriften bevoegd zijn en stellen de Commissie daarvan in kennis. Deze

mededeling geschiedt onverminderd het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.

Artikel 46

Bevoegdheid de beroepsactiviteit uit te oefenen

Elke ondernemer die aan een overheidsopdracht wenst deel te nemen, kan worden verzocht aan te

tonen dat hij volgens de voorschriften van de lidstaat waar hij is gevestigd, in het beroepsregister of

in het handelsregister is ingeschreven, of een verklaring onder ede of een attest te verstrekken als

bedoeld in bijlage IX A voor overheidsopdrachten voor werken, in bijlage IX B voor overheids-

opdrachten voor leveringen en in bijlage IX C voor overheidsopdrachten voor diensten.

Bij procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor diensten kan de aanbestedende

dienst, indien de gegadigden of de inschrijvers over een bijzondere vergunning moeten beschikken

of indien zij lid van een bepaalde organisatie moeten zijn om in hun land van herkomst de

betrokken dienst te kunnen verlenen, verlangen dat zij aantonen dat zij over deze vergunning

beschikken of lid van de bedoelde organisatie zijn.
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Artikel 47

Economische en financiële draagkracht

1. In het algemeen kan de financiële en economische draagkracht van de ondernemer worden

aangetoond door een of meer van de volgende referenties:

a) passende bankverklaringen of, in voorkomend geval, het bewijs van een verzekering tegen

beroepsrisico's;

b) overlegging van balansen of van balansuittreksels, indien de wetgeving van het land waar de

ondernemer is gevestigd, de bekendmaking van balansen voorschrijft;

c) een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de

bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is, over ten hoogste de laatste drie

beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de

ondernemer met zijn bedrijvigheid is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers

beschikbaar zijn.

2. Een ondernemer kan zich in voorkomend geval en voor een welbepaalde opdracht beroepen op

de draagkracht van andere lichamen, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die lichamen.

In dat geval moet hij bij de aanbestedende dienst aantonen dat hij werkelijk kan beschikken over de

voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk middelen van die lichamen, bijvoorbeeld door

overlegging van de verbintenis daartoe van deze lichamen.

3. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers zoals bedoeld in artikel 4,

zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of van andere lichamen.

4. De aanbestedende diensten geven in de aankondiging van de opdracht of in de uitnodiging tot

inschrijving de in lid 1 bedoelde referentie of referenties aan die zij verlangen, evenals de andere

bewijsstukken die ter inzage moeten worden overlegd.
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5. Wanneer de ondernemer om gegronde redenen niet in staat is de door de aanbestedende dienst

gevraagde referenties over te leggen, kan hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen

met andere bescheiden die de aanbestedende dienst geschikt acht.

Artikel 48

Technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid

1. De technische bekwaamheid en/of beroepsbekwaamheid van de ondernemers worden beoordeeld

en gecontroleerd overeenkomstig de leden 2 en 3.

2. De technische bekwaamheid van de ondernemer kan op een of meer van de volgende manieren

worden aangetoond, afhankelijk van de aard, de hoeveelheid of omvang en het doel van de werken,

leveringen of diensten:

a) i) aan de hand van een lijst van de werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht,

welke lijst vergezeld gaat van certificaten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar

behoren zijn uitgevoerd. In deze certificaten wordt het bedrag van de werken vermeld,

alsmede de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd; voorts wordt aangegeven

of de werken volgens de regels der kunst zijn uitgevoerd en tot een goed einde zijn

gebracht; in voorkomend geval worden de certificaten door de bevoegde instantie recht-

streeks aan de aanbestedende dienst toegezonden;

ii) aan de hand van een lijst van de voornaamste leveringen of diensten die gedurende de

afgelopen drie jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag en de datum en van

de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. De leveringen

en diensten worden aangetoond:

- in het geval van leveringen of diensten voor een aanbestedende dienst: door

certificaten die de bevoegde autoriteit heeft afgegeven of medeondertekend;
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- in het geval van leveringen of diensten voor een particuliere afnemer: door

certificaten van de afnemer of, bij ontstentenis daarvan, eenvoudigweg door een

verklaring van de ondernemer;

b) aan de hand van een opgave van de al dan niet tot de onderneming van de ondernemer

behorende technici of technische organen, in het bijzonder van die welke belast zijn met de

kwaliteitscontrole en, in het geval van overheidsopdrachten voor werken, van die welke de

aannemer ter beschikking zullen staan om de werken uit te voeren;

c) aan de hand van een beschrijving van de technische uitrusting van de leverancier of de

dienstverlener, van de maatregelen die hij treft om de kwaliteit te waarborgen en de mogelijk-

heden die hij biedt ten aanzien van ontwerpen en onderzoek;

d) in het geval van complexe producten of diensten of wanneer deze bij wijze van uitzondering

aan een bijzonder doel moeten beantwoorden, aan de hand van een controle door de aan-

bestedende dienst of, in diens naam, door een bevoegd officieel orgaan van het land waar de

leverancier of de dienstverlener gevestigd is, onder voorbehoud van instemming door dit

orgaan; deze controle heeft betrekking op de productiecapaciteit van de leverancier of op de

technische capaciteit van de dienstverlener en, zo nodig, op diens mogelijkheden inzake

ontwerpen en onderzoek en de maatregelen die hij treft om de kwaliteit te waarborgen;

e) aan de hand van de studie- en beroepsdiploma's van de dienstverlener of de aannemer en/of

het kaderpersoneel van de onderneming en in het bijzonder van degenen die met de

dienstverlening of de leiding van de werken zijn belast;

f) voor overheidsopdrachten voor het uitvoeren van werken of het verlenen van diensten, en

uitsluitend in passende gevallen, de vermelding van de maatregelen inzake milieubeheer die

de ondernemer kan toepassen in het kader van de uitvoering van de opdracht;
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g) aan de hand van een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van

de onderneming van de dienstverlener of de aannemer, en de omvang van het kaderpersoneel

gedurende de laatste drie jaar;

h) aan de hand van een verklaring welke de outillage, het materieel en de technische uitrusting

vermeldt waarover de dienstverlener of de aannemer voor het verlenen van de opdracht

beschikt;

i) aan de hand van de omschrijving van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener

eventueel in onderaanneming wil geven;

j) wat de te leveren producten betreft:

i) aan de hand van monsters, beschrijvingen en/of foto's, waarvan op verzoek van de aan-

bestedende dienst de echtheid moet kunnen worden aangetoond;

ii) aan de hand van certificaten die door als bevoegd erkende officiële instituten of diensten

voor kwaliteitscontrole zijn opgesteld, waarin wordt verklaard dat duidelijk door

referenties geïdentificeerde producten aan bepaalde specificaties of normen

beantwoorden.

3. Een ondernemer kan zich in voorkomend geval en voor welbepaalde opdrachten beroepen op de

draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de juridische aard van zijn banden met die entiteiten. In

dat geval moet hij de aanbestedende dienst aantonen dat hij kan beschikken over de voor de

uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen, bijvoorbeeld door overlegging van de

verbintenis van deze entiteiten om de ondernemer de nodige middelen ter beschikking te stellen.

4. Onder dezelfde voorwaarden kan een combinatie van ondernemers zoals bedoeld in artikel 3,

zich beroepen op de draagkracht van de deelnemers aan de combinatie of van andere entiteiten.
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5. Bij procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen waarvoor plaatsings-

of installatiewerkzaamheden nodig zijn, voor het verlenen van diensten en/of de uitvoering van

werken, kan de geschiktheid van ondernemers om die diensten te verlenen of die installatie-

werkzaamheden of werken uit te voeren, worden beoordeeld aan de hand van met name hun

knowhow, efficiëntie, ervaring en betrouwbaarheid.

6. De aanbestedende dienst geeft in de aankondiging of in de uitnodiging tot indiening van een

inschrijving aan, welke van de in de lid 2 genoemde referenties hij verlangt.

Artikel 49

Kwaliteitsnormen

Ingeval de aanbestedende diensten de overlegging verlangen van door onafhankelijke instanties

opgestelde verklaringen dat de ondernemer aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet, dienen deze

diensten te verwijzen naar kwaliteitsbewakingsregelingen die op de Europese normenreeksen op dit

terrein zijn gebaseerd en die zijn gecertificeerd door instanties die voldoen aan de Europese

normenreeks voor certificering. Zij erkennen gelijkwaardige certificaten van in andere lidstaten

gevestigde instellingen. Zij aanvaarden eveneens andere bewijzen inzake gelijkwaardige

maatregelen op het gebied van de kwaliteitsbewaking van ondernemers.
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Artikel 50

Normen inzake milieubeheer

Ingeval de aanbestedende diensten in de in artikel 48, lid 2, punt f), bedoelde gevallen de over-

legging verlangen van een door onafhankelijke instellingen opgestelde verklaring dat de onder-

nemer aan bepaalde normen inzake milieubeheer voldoet, verwijzen zij naar het communautair

milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS) of naar normen inzake milieubeheer die gebaseerd

zijn op de desbetreffende Europese of internationale normen die gecertificeerd zijn door instellingen

die beantwoorden aan het Gemeenschapsrecht of aan de toepasselijke Europese of internationale

normen voor certificering. Zij erkennen gelijkwaardige certificaten van in andere lidstaten

gevestigde instellingen. Zij aanvaarden tevens andere bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen

op het gebied van milieubeheer die de ondernemers overleggen.

Artikel 51

Aanvullende documentatie en inlichtingen

De aanbestedende dienst kan verlangen dat de ondernemers de uit hoofde van de artikelen 45 tot en

met 50 overgelegde verklaringen en bescheiden aanvullen of nader toelichten.

Artikel 52

Officiële lijsten van erkende ondernemingen en certificering door publiekrechtelijke

of privaatrechtelijke instellingen

1. De lidstaten kunnen hetzij officiële lijsten van erkende aannemers, leveranciers of dienst-

verleners, hetzij een certificering door publiekrechtelijke of privaatrechtelijke certificerings-

instellingen instellen.



11029/3/02 REV 3 AL/mm 94
DG C II    NL

De lidstaten passen de voorwaarden voor de inschrijving op die lijsten en de voorwaarden voor de

afgifte van certificaten door de certificeringsinstellingen aan aan artikel 45, lid 1 en lid 2, onder a)

tot en met d), en onder g), artikel 46, artikel 47, leden 1, 4 en 5, artikel 48, leden 1, 2, 5 en 6,

artikel 49 en, in voorkomend geval, artikel 50.

De lidstaten passen deze voorwaarden tevens aan aan artikel 47, lid 2, en artikel 48, lid 3, voor

verzoeken tot inschrijving van ondernemers die deel uitmaken van een groep en die gebruik maken

van middelen die hen door andere ondernemingen van de groep ter beschikking worden gesteld. In

dat geval moeten deze ondernemers voor de instantie die de officiële lijst opstelt bewijzen dat zij

gedurende de volledige geldigheidsduur van het bewijs van inschrijving op de officiële lijst over

deze middelen zullen beschikken, en dat deze ondernemingen voor diezelfde periode zullen blijven

voldoen aan de eisen op het gebied van de kwalitatieve selectie als bepaald in de in de tweede alinea

genoemde artikelen waarop deze ondernemers zich voor hun inschrijving beroepen.

2. De ondernemers die op een officiële lijst zijn opgenomen of in het bezit zijn van een certificaat,

kunnen bij elke opdracht een door de bevoegde autoriteit afgegeven bewijs van inschrijving of het

door de bevoegde certificeringsinstelling afgegeven certificaat aan de aanbestedende dienst

overleggen. Op dit bewijs of dit certificaat worden de referenties vermeld op grond waarvan de

inschrijving op de lijst/de certificering mogelijk was, alsmede de classificatie op deze lijst.

3. De door de bevoegde autoriteit bevestigde opneming op een officiële lijst of het door de

certificeringsinstelling afgegeven certificaat vormt voor de aanbestedende diensten van de andere

lidstaten slechts een vermoeden van geschiktheid met betrekking tot artikel 45, lid 1 en lid 2,

onder a) tot en met d) en onder g), artikel 46, artikel 47, lid 1, onder b) en c), artikel 48, lid 2,

punt a), onder i), en punten b), e), g) en h), voor aannemers, artikel 48, lid 2, punt a), onder ii), en

punten b), c), d) en j), voor leveranciers, en artikel 48, lid 2, punt a), onder ii), en punten c) tot en

met i), voor dienstverleners.
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4. De gegevens die uit de opneming op een officiële lijst of de certificering kunnen worden afgeleid,

kunnen niet zonder verantwoording ter discussie worden gesteld. Met betrekking tot de betaling van

socialezekerheidsbijdragen en belastingen en heffingen kan van elk ingeschreven ondernemer bij

elke opdracht een aanvullende verklaring worden verlangd.

Lid 3 en de eerste alinea van het onderhavige lid worden door de aanbestedende diensten van de

andere lidstaten alleen toegepast op leveranciers die zijn gevestigd in de lidstaat die de officiële lijst

heeft opgesteld.

5. Voor de opneming van ondernemers uit andere lidstaten op een officiële lijst of voor de

certificering van die ondernemers door de in lid 1 bedoelde instellingen mogen geen andere

bewijzen en verklaringen worden verlangd dan die van nationale ondernemers en in geen geval

andere dan die welke zijn vermeld in de artikelen 45 tot en met 49 en , in voorkomend geval,

artikel 50.

De opneming op een lijst of certificering kan evenwel niet aan ondernemers uit andere lidstaten

worden voorgeschreven voor deelneming aan een overheidsopdracht. De aanbestedende diensten

erkennen gelijkwaardige certificaten van de in andere lidstaten gevestigde instellingen. Zij

aanvaarden ook andere gelijkwaardige bewijsmiddelen.

6. Ondernemers kunnen te allen tijde om de opneming op een officiële lijst of om de afgifte van een

certificaat verzoeken. Zij moeten binnen een redelijk korte termijn in kennis worden gesteld van het

besluit van de met de opstelling van de lijst belaste autoriteit of de bevoegde certificeringsinstelling.

7. De in lid 1 bedoelde certificeringsinstellingen zijn instellingen die voldoen aan de Europese

certificeringsnormen.
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8. De lidstaten die officiële lijsten of certificeringsinstellingen als bedoeld in lid 1 hebben, delen de

andere lidstaten het adres van de instelling mee waaraan verzoeken tot opneming op de lijst kunnen

worden gericht.

AFDELING 3

Gunning van de opdracht

Artikel 53

Gunningscriteria

1. Onverminderd de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende de

vergoeding van bepaalde diensten, zijn de criteria aan de hand waarvan de aanbestedende diensten

een overheidsopdracht gunnen:

a) hetzij, indien aan de inschrijver met de voor de aanbestedende diensten economisch voorde-

ligste inschrijving wordt gegund, verscheidene criteria die gerechtvaardigd worden door het

voorwerp van de opdracht, zoals de kwaliteit, de prijs, de technische waarde, de esthetische en

functionele kenmerken, de milieukenmerken, de gebruikskosten, de rentabiliteit, de

klantenservice en de technische bijstand, de datum van levering en de termijn voor levering of

uitvoering;

b) hetzij alleen de laagste prijs.

2. Onverminderd de bepalingen van de derde alinea van dit lid, specificeert in het in lid 1, onder a),

bedoelde geval de aanbestedende dienst in de aankondiging van de opdracht of in het bestek of, bij

de concurrentiegerichte dialoog, in het beschrijvende document, het relatieve gewicht dat hij

toekent aan elk van de door hem gekozen criteria voor de bepaling van de economisch voordeligste

inschrijving.
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Dit gewicht kan worden uitgedrukt in een marge met een passend verschil tussen minimum en

maximum.

Wanneer volgens de aanbestedende dienst om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is,

vermeldt de aanbestedende dienst in de aankondiging van de opdracht of in het bestek of, bij de

concurrentiegerichte dialoog, in het beschrijvende document, de criteria in dalende volgorde van

belangrijkheid.

Artikel 54

Gebruik van elektronische veilingen

1. De lidstaten kunnen voorzien in de mogelijkheid dat de aanbestedende diensten elektronische

veilingen houden.

2. Bij openbare procedures, niet-openbare procedures en procedures van gunning door

onderhandelingen en in het geval bedoeld in artikel 30, lid 1, onder a), kunnen de aanbestedende

diensten beslissen dat de gunning van de overheidsopdracht zal worden voorafgegaan door een

elektronische veiling, wanneer de nauwkeurige specificaties voor de opdracht kunnen worden

opgesteld.

Onder dezelfde voorwaarden kan een elektronische veiling worden gebruikt bij het opnieuw tot

mededinging oproepen van de partijen bij een raamovereenkomst, als bedoeld in artikel 32, lid 4,

tweede alinea, tweede streepje, alsmede bij de oproep tot mededinging voor opdrachten die worden

gegund in het kader van het dynamische aankoopsysteem als bedoeld in artikel 33.

De elektronische veiling heeft betrekking op:

- hetzij alleen de prijzen wanneer de opdracht wordt gegund op basis van de laagste prijs;
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- hetzij de prijzen en/of de waarden van de elementen van de inschrijvingen zoals aangegeven

in het bestek wanneer de opdracht wordt gegund op basis van de economisch voordeligste

inschrijving.

3. De aanbestedende diensten die beslissen gebruik te maken van een elektronische veiling, maken

daarvan melding in de aankondiging van de opdracht.

Het bestek bevat onder andere de volgende informatie:

a) de elementen waarvan de waarden vallen onder de elektronische veiling, voor zover deze

elementen kwantificeerbaar zijn zodat ze kunnen worden uitgedrukt in cijfers of procenten;

b) de eventuele limieten van de waarden die kunnen worden ingediend, zoals zij voortvloeien uit

de specificaties van het voorwerp van de opdracht;

c) de informatie die tijdens de elektronische veiling ter beschikking van de inschrijvers zal

worden gesteld en het tijdstip waarop die informatie in voorkomend geval ter beschikking zal

worden gesteld;

d) relevante informatie betreffende het verloop van de elektronische veiling;

e) de voorwaarden waaronder de inschrijvers een bod kunnen doen en met name de vereiste

minimumverschillen die in voorkomend geval voor de biedingen vereist zijn;

f) relevante informatie betreffende het gebruikte elektronische systeem en de nadere technische

bepalingen en specificaties voor de verbinding.
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4. Alvorens over te gaan tot de elektronische veiling, verlenen de aanbestedende diensten een eerste

volledige beoordeling van de inschrijvingen aan de hand van het/de gunningscriterium/a en de

weging daarvan zoals die zijn vastgesteld.

Alle inschrijvers die een aan de eisen beantwoordende inschrijving hebben gedaan, worden

tegelijkertijd langs elektronische weg uitgenodigd om nieuwe prijzen en/of nieuwe waarden in te

dienen; het verzoek bevat alle relevante informatie voor de individuele verbinding met het gebruikte

elektronische systeem en preciseert het tijdstip en het aanvangsuur van de elektronische veiling. De

elektronische veiling kan in verschillende fasen verlopen. De elektronische veiling kan op zijn

vroegst twee werkdagen na de datum van verzending van de uitnodigingen beginnen.

5. Wanneer voor de gunning het criterium van de economisch voordeligste inschrijving wordt

gehanteerd, gaat de uitnodiging vergezeld van het resultaat van de volledige beoordeling van de

inschrijving van de betrokken inschrijver, uitgevoerd overeenkomstig de in artikel 53, lid 2, eerste

alinea, bepaalde wegingscriteria.

De uitnodiging vermeldt tevens de wiskundige formule die tijdens de elektronische veiling de

automatische herklasseringen naar gelang van de ingediende nieuwe prijzen en/of nieuwe waarden

zal bepalen. In deze formule is het relatieve gewicht verwerkt dat aan alle vastgestelde criteria is

toegekend om de economisch voordeligste inschrijving te bepalen, zoals dat in de aankondiging van

de opdracht of het bestek is aangegeven; daartoe moeten eventuele marges evenwel vooraf in een

bepaalde waarde worden uitgedrukt.

Wanneer variaties zijn toegestaan, moeten voor elke variatie afzonderlijke formules worden

verstrekt.


	FHKHK: PART.1


