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1. INLEIDING 

Overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het 

Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de 

algemene begroting van de Europese Unie (hierna "de financiële regels") en van 

Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie van 29 oktober 2012 

houdende uitvoeringsvoorschriften voor de financiële regels heeft het Europees Parlement 

besloten tot de start van deze aanbestedingsprocedure met het oog op de sluiting van een 

raamcontract voor de levering van goederen voor de aankoop en montage van banden voor de 

voertuigen van het Europees Parlement in Brussel en een straal van maximum 15 km rond 

Brussel.  

De opdracht bestaat uit één kavel (onderverdeeld in drie subkavels). 

Kavel 1: Voertuigen van het type berline en licht bedrijfsvoertuig 

Subkavel 1.1 - Aankoop van banden, premiumcategorie, die moeten worden gemonteerd 

en uitgelijnd: ongeveer 176 banden in totaal, over 4 jaar (ongeveer 

44 banden per jaar). 

Subkavel 1.2 - Verwisseling van het bandenwerk, montage en uitlijning, voor twee 

seizoenen (winter en zomer), alsmede de opslag van de banden die zijn 

gedemonteerd (gedurende 15 dagen voor en na de verwisseling van het 

bandenwerk): voor ongeveer 35 voertuigen. 

Subkavel 1.3 - Kleine bandenreparaties: ongeveer 8 per jaar. 

Indien nodig worden voertuigen waaraan wordt gewerkt die voorzien zijn van een CD-

plaat, geparkeerd op een afgesloten en beveiligde plaats. 

 

De inschrijvers moeten een offerte indienen voor de volledige kavel. De kavel zal worden 

toegewezen aan één inschrijver. Het Europees Parlement behoudt zich het recht voor deze 

opdracht niet te gunnen. 

 

De opdracht heeft een aanvankelijke looptijd van één jaar. De opdracht kan stilzwijgend tot 

3 (drie) keer toe telkens voor eenzelfde periode worden verlengd, conform de voorwaarden 

van het ontwerpraamcontract dat bij deze aanbestedingsstukken is gevoegd. 

 

De totale looptijd van de opdracht kan niet langer zijn dan 4 (vier) jaar. De uitvoering van de 

opdracht vangt pas aan bij de ondertekening van het raamcontract en de bijbehorende 

bestelbon. Elke contractverlenging gebeurt volgens de voorwaarden die in het contract zijn 

vastgelegd. 

 

De opdracht heeft een totale omvang van ongeveer: 

- Aankoop van 176 banden (montage en uitlijning inbegrepen), ongeveer 44 banden 

per jaar. 

 

- Verwisseling van de seizoensbanden (winter en zomer) van 35 voertuigen (met 

inbegrip van montage, uitlijning, opslag van de banden gedurende 15 dagen voor en 

na de verwisseling van de seizoensbanden). 
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- Kleine bandenreparaties: ongeveer 8 per jaar. 

 

Een gedetailleerde kwantitatieve omschrijving van de opdracht is te vinden in de 

prijslijst, die deel uitmaakt van de aanbestedingsstukken. 

 

Deze administratieve bepalingen maken integrerend deel uit van de aanbestedingsstukken van 

deze opdracht. Zij worden aangevuld door de bijlage "Milieubeleid van het Europees 

Parlement", die er integrerend deel van uitmaakt. 

2. RECHTSBEVOEGDHEID EN DEELNAMERECHT 

De deelname aan deze aanbestedingsprocedure staat onder gelijke voorwaarden open voor 

alle natuurlijke personen, rechtspersonen en overheidsorganen in de zin van de Verdragen – 

met name alle personen en organen van een lidstaat van de Europese Unie – alsook voor alle 

natuurlijke personen, rechtspersonen en overheidsorganen van een derde land dat een 

bijzondere overeenkomst op het gebied van overheidsopdrachten heeft gesloten met de 

Europese Unie, dit onder de voorwaarden van deze overeenkomst. 

 

2 

In het op de USB-stick opgeslagen elektronische dossier van uw offerte moet u, in de 

hierbij genoemde lijst, een gescande kopie opnemen van een document waarmee het 

Europees Parlement zekerheid kan verkrijgen over uw vestigingsplaats, de personen 

met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid en de rechtsvorm en 

rechtsbevoegdheid om de opdracht uit te voeren: bijvoorbeeld een recent uittreksel 

uit het handelsregister of een evenwaardig bewijs van vestiging en een uittreksel uit 

de bedrijfsstatuten waarin tekenbevoegdheid wordt verleend. 

Voor natuurlijke personen volstaat een gescande kopie van de identiteitskaart of de 

verblijfskaart waarop het land van vestiging staat vermeld. Wat de rechtsbevoegdheid 

betreft, moet u bijvoorbeeld een gescande kopie verstrekken van de inschrijving in 

het btw-register, de inschrijving in het handels- of beroepsregister of een ander 

document om de rechtsbevoegdheid vast te stellen. 

 

Als de verstrekte bewijzen ontoereikend blijken om de nodige zekerheid te verkrijgen, kan het 

Europees Parlement andere bewijzen verlangen. 

3. UITSLUITINGSCRITERIA 

Een inschrijver wordt uitgesloten van deze procedure of de gunning van de opdracht wanneer 

hij in een van de situaties verkeert waarin is voorzien in de artikelen 106 en 107 van de 

financiële regels. 

 

Herinnering aan de uitsluitingscriteria – artikelen 106 en 107 van de financiële regels 

 

Artikel 106 

1. Van deelname aan een opdracht worden uitgesloten, gegadigden of inschrijvers die: 

a) in staat van faillissement, vereffening, akkoord of surseance van betaling verkeren, of tegen wie het 

faillissement is aangevraagd, een procedure van vereffening, akkoord of surseance van betaling loopt, 

of die hun werkzaamheden hebben gestaakt of die in een vergelijkbare toestand verkeren als gevolg 

van een soortgelijke procedure krachtens de nationale wet- en regelgeving;  



 

4/15 
 

b) bij een beslissing van een bevoegde instantie van een lidstaat met kracht van gewijsde hetzij zelf, 

hetzij in hoofde van personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid ten 

aanzien van hen, zijn veroordeeld voor een delict dat hun beroepsmoraliteit in het gedrang brengt;  

c) in de uitoefening van hun beroep een ernstige fout hebben begaan, vastgesteld op elke grond die de 

aanbestedende diensten aannemelijk kunnen maken, met inbegrip van besluiten van de Europese 

Investeringsbank en internationale organisaties;  

d) hun verplichtingen tot betaling van socialezekerheidsbijdragen of belastingen volgens de wetgeving 

van het land waar zij zijn gevestigd of van het land van de aanbestedende dienst dan wel van het land 

waar de opdracht moet worden uitgevoerd, niet nakomen;  

e) bij een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde hetzij zelf, hetzij in hoofde van personen met 

vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid ten aanzien van hen, zijn veroordeeld voor 

fraude, corruptie, deelname aan een criminele organisatie, het witwassen van geld of enige andere 

illegale activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt;  

f) een administratieve sanctie als bedoeld in artikel 109, lid 1, is opgelegd.  

De punten a) tot en met d) van de eerste alinea zijn niet van toepassing op de aankoop van leveringen 

tegen bijzonder gunstige voorwaarden, hetzij bij een leverancier die definitief zijn handelsactiviteit 

stopzet, hetzij bij curatoren of vereffenaars van een faillissement, een vonnis, of een in de nationale 

wetgeving of regelgeving bestaande procedure van dezelfde aard.  

De punten b) en e) van de eerste alinea zijn niet van toepassing wanneer gegadigden of inschrijvers 

kunnen aantonen dat passende maatregelen zijn getroffen tegen personen met vertegenwoordigings-, 

beslissings- of controlebevoegdheid ten aanzien van hen, die het voorwerp uitmaken van een 

veroordeling als bedoeld in de punten b) of e) van de eerste alinea.  

(...) 

 

Artikel 107 

1. Van gunning van een opdracht worden uitgesloten, gegadigden of inschrijvers die naar aanleiding 

van de aanbestedingsprocedure voor die opdracht:  

a) in een belangenconflict verkeren;  

b) valse verklaringen hebben afgelegd in de door de aanbestedende dienst verlangde inlichtingen voor 

deelname aan de aanbestedingsprocedure, of deze inlichtingen niet hebben verstrekt;  

c) in een van de in artikel 106, lid 1, bedoelde uitsluitingssituaties voor de aanbestedingsprocedure 

verkeren. 

(…) 

 

 
Bij het invullen van de "Verbintenis" op papier moet u een verklaring op erewoord 

ondertekenen dat u niet in een van de uitsluitingsgevallen van de artikelen 106 

en 107 van de financiële regels verkeert. 

In geval van een consortium moet u een verklaring opnemen voor elk lid hiervan. 

 

Op het moment van de toezending van uw offerte hoeven geen bewijsstukken te worden 

verstrekt. 

Aan het eind van de procedure voor de plaatsing van deze opdracht moeten de inschrijver aan 

wie de opdracht zal worden gegund en diens onderaannemers met een aandeel in de opdracht 

van meer dan 20 % evenwel binnen een termijn van tien kalenderdagen vanaf de datum van 

kennisgeving van de voorlopige gunning van de opdracht en vóór de ondertekening van het 

contract door het Europees Parlement de originelen verstrekken van de volgende 

bewijsstukken: 
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1.  een recent uittreksel uit het strafregister of, bij ontstentenis daarvan, gelijkwaardige 

documenten die recentelijk door een gerechtelijke of bestuursrechtelijke instantie van het 

land van oorsprong of herkomst zijn afgegeven en waaruit blijkt dat geen van de in artikel 

106, lid 1, punten a), b) en e) van de financiële regels genoemde gevallen van toepassing 

is op de inschrijver; 

2.  enkel wanneer uit het voormelde uittreksel uit het strafregister niet blijkt dat de 

inschrijver niet in de situatie verkeert als bedoeld in artikel 106, lid 1, onder a), van de 

financiële regels een niet-faillietverklaring die recentelijk door een gerechtelijke of 

bestuursrechtelijke instantie van het land van oorsprong of herkomst is afgegeven; 

3.  recente attesten, afgegeven door de bevoegde belasting- en socialezekerheidsdiensten 

van het desbetreffende land, waaruit blijkt dat de inschrijver niet in een situatie verkeert 

als bedoeld in artikel 106, lid 1, onder d) van de financiële regels. 

Wanneer een of meer van de bovengenoemde documenten niet worden afgegeven door het 

land van vestiging of verblijf, worden deze vervangen door een verklaring onder eed of, bij 

ontstentenis daarvan, een plechtige verklaring die de betrokkene aflegt ten overstaan van een 

notaris, een gerechtelijke of bestuursrechtelijke instantie of een bevoegd beroepsorgaan van 

het land van oorsprong of herkomst dat de inschrijver niet in de respectieve gevallen voor 

uitsluiting verkeert. Deze verklaring moet de vorm hebben van een door de betrokken 

instantie opgesteld officieel besluit; een loutere legalisatie van de handtekening volstaat niet.  

Het soort certificaten, met de precieze aard ervan, dat in elk land wordt afgegeven en in het 

kader van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten worden aanvaard, staat in 

de eCertis-databank op dit adres: 

http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement/e-certis/index_en.htm 

 

Wanneer bovengenoemde documenten al in het kader van een andere gunningsprocedure van 

het Europees Parlement zijn overgelegd en als ze minder dan een jaar oud en nog steeds 

geldig zijn, hoeft u ze niet opnieuw te verstrekken. Gelieve in dit geval in bovengenoemde 

elektronische lijst aan te geven dat dit het geval is en de referentie van de procedure te 

vermelden.  

 

4. SELECTIECRITERIA 

Om aan de selectiecriteria te voldoen, moet een inschrijver beschikken over de nodige 

vergunningen, over voldoende economische en financiële draagkracht en over voldoende 

technische en beroepsbekwaamheid en ervaring op het gebied van de opdracht om de 

opdracht te kunnen uitvoeren met naleving van de contractbepalingen en rekening houdend 

met de waarde en de omvang van het contract. Om aan de selectiecriteria te voldoen kunnen 

de inschrijvers de capaciteit laten meetellen van derden, inclusief onderaannemers of, indien 

van toepassing, leden van het consortium. 

 

4.1 Vergunningen  

Het Europees Parlement eist van de inschrijvers dat zij beschikken over de administratieve 

vergunningen die overeenkomstig de nationale wet vereist zijn voor de uitoefening van de 

activiteit waarop de opdracht betrekking heeft. 
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4.1 

 In het op de USB-stick opgeslagen elektronische dossier van uw offerte moet u, 

in de hierbij genoemde lijst, een gescande kopie opnemen van de desbetreffende 

bewijsstukken. Als bewijsstukken aanvaardt het Europees Parlement een 

uittreksel uit het beroeps- of handelsregister, een verklaring onder eed, een bewijs 

van lidmaatschap van een specifieke organisatie, de inschrijving in het btw-

register of een ander, evenwaardig officieel document dat voor het Europees 

Parlement aanvaardbaar is. 

 Bewijs van de vestigingsvergunning. 

 

4.2 Economische en financiële draagkracht 

Uw financiële en economische draagkracht zal worden beoordeeld op grond van de volgende 

criteria:  

 totale jaaromzet die gerealiseerd is tijdens de laatste twee afgesloten boekjaren, 

 specifieke jaaromzet op het gebied van de te gunnen opdracht die gerealiseerd is tijdens de 

laatste twee afgesloten boekjaren, 

 verzekering tegen beroepsrisico's. 

 

4.2 

In het op de USB-stick opgeslagen elektronische dossier van uw offerte moet u, in de hierbij 

genoemde lijst, elektronische fiches en gescande kopieën opnemen van de documenten 

waarmee het Europees Parlement uw financiële en economische draagkracht kan 

beoordelen, namelijk:  

 een verklaring met opgave van de totale jaaromzet die gerealiseerd is over de laatste 

twee afgesloten boekjaren, 

 een verklaring met opgave van de specifieke jaaromzet op het gebied van de te gunnen 

opdracht die gerealiseerd is tijdens de laatste twee afgesloten boekjaren, 

 bewijs van een geldige verzekering tegen beroepsrisico's. 

 

Wanneer bovengenoemde documenten al in het kader van een andere gunningsprocedure van 

het Europees Parlement zijn overgelegd en als ze minder dan een jaar oud en nog steeds 

geldig zijn (nog steeds betrekking hebben op de laatste afsluiting van een boekjaar), hoeft u ze 

niet opnieuw te verstrekken.  Gelieve in dit geval in bovengenoemde elektronische lijst aan te 

geven dat dit het geval is en de referentie van de procedure te vermelden. 

Indien u de verlangde stukken niet kunt overleggen, mag u uw economische en financiële 

draagkracht bewijzen met elk ander, gelijkwaardig middel dat het Europees Parlement 

geschikt en toereikend acht. 

U kunt verwijzen naar de financiële en economische draagkracht van andere entiteiten, 

ongeacht de rechtsvorm van de banden tussen deze entiteiten en uzelf. In dit geval moet u het 

Europees Parlement bewijzen dat u over de nodige middelen zult beschikken om de opdracht 

uit te voeren, bijvoorbeeld door de verbintenis van deze entiteiten om deze middelen te uwer 

beschikking te stellen, met een concrete beschrijving van de wijze waarop zij dit zullen doen. 

In dit geval heeft het Europees Parlement het recht de ingediende offerte te weigeren als het 

twijfels heeft over de verbintenis of de financiële en economische draagkracht van deze derde 

partij. In voorkomend geval kan het Europees Parlement ook, als voorwaarde voor de gunning 

van de opdracht, eisen dat de inschrijver en deze andere entiteiten hoofdelijk aansprakelijk 

zijn voor de uitvoering van de opdracht. 
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Als het Europees Parlement op grond van de verstrekte inlichtingen twijfels heeft over de 

reële capaciteit van de inschrijver, kan het de offerte uit de beoordeling verwijderen zonder 

dat de inschrijver aanspraak kan maken op enigerlei financiële vergoeding.  

 

4.3 Technische en beroepsbekwaamheid 

De inschrijver moet over een toereikende technische en beroepsbekwaamheid beschikken om 

de opdracht gezien de waarde en de omvang ervan volgens de contractuele bepalingen te 

kunnen uitvoeren.  

Meer bepaald eist het Europees Parlement dat de inschrijvers over de volgende technische en 

beroepsbekwaamheid beschikken: 

 een certificering volgens ISO 9001 of een gelijkwaardige norm inzake kwaliteitsbeheer, 

 de capaciteit om gedurende maximum 4 dagen in te staan voor de 35 voertuigen 

(berlines), voor de omwisseling van de seizoensbanden, 

 de capaciteit om gedurende 15 dagen voor en na de omwisseling van de seizoensbanden, 

de te monteren en de gedemonteerde banden op te slaan. 

 

U kunt verwijzen naar de technische en beroepsbekwaamheid van andere entiteiten, ongeacht 

de rechtsvorm van de banden tussen deze entiteiten en uzelf. In dit geval moet u het Europees 

Parlement bewijzen dat u over de nodige middelen zult beschikken om de opdracht uit te 

voeren, bijvoorbeeld door de verbintenis van deze entiteiten om deze middelen te uwer 

beschikking te stellen, met een concrete beschrijving van de wijze waarop zij dit zullen doen. 

In dit geval heeft het Europees Parlement het recht de ingediende offerte te weigeren als het 

twijfels heeft over de verbintenis of de technische en beroepsbekwaamheid van deze derde 

partij. In voorkomend geval kan het Europees Parlement ook, als voorwaarde voor de gunning 

van de opdracht, eisen dat de inschrijver en deze andere entiteiten hoofdelijk aansprakelijk 

zijn voor de uitvoering van de opdracht. 

4.3 

 

In het op de USB-stick opgeslagen elektronische dossier van uw offerte moet u, in de hierbij 

genoemde lijst, elektronische documenten en gescande kopieën opnemen van de documenten 

waarmee het Europees Parlement uw technische en beroepsbekwaamheid kan beoordelen, 

namelijk: 

 een bewijs van een certificering volgens ISO 9001 of een gelijkwaardige norm inzake 

kwaliteitsbeheer, 

 een verklaring van de inschrijver over zijn capaciteit om gedurende maximum 4 dagen in 

te staan voor de 35 voertuigen van het Europees Parlement, voor de omwisseling van de 

seizoensbanden. In deze verklaring preciseert de inschrijver ook over de capaciteit te 

beschikken om gedurende 15 dagen voor en na de omwisseling van de seizoensbanden, 

de te monteren en de gedemonteerde banden op te slaan,  

 de opgave van het gedeelte van de opdracht dat de dienstverlener eventueel in 

onderaanneming wil geven.  

 

Indien u de verlangde stukken niet kunt overleggen, mag u uw technische en 

beroepsbekwaamheid bewijzen met elk ander, gelijkwaardig middel dat het Europees 

Parlement geschikt en toereikend acht. 

Als het Europees Parlement op grond van de verstrekte inlichtingen twijfels heeft over de 

reële capaciteit van de inschrijver, kan het de offerte uit de beoordeling verwijderen zonder 

dat de inschrijver aanspraak kan maken op enigerlei financiële vergoeding.  
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5. OFFERTE  

 

5.1 Onderaanneming  

Onderaanneming is toegestaan. 

 

 
Als u een beroep wil doen op onderaanneming, moet u de in de "Verbintenis" 

opgenomen verklaring op papier over onderaanneming invullen en ondertekenen.  

Bovendien moet elke onderaannemer die wordt voorgesteld, ongeacht zijn aandeel in 

de opdracht, de verklaring op papier invullen en ondertekenen waarmee hij zijn 

verbintenis bevestigt en het feit dat hij niet verkeert in een uitsluitingsituatie. Deze 

verklaring is ook opgenomen in de "Verbintenis". 

2 

Voor elke onderaannemer waarvan het aandeel in de opdracht gelijk is aan of groter 

is dan 20 %, moet u de in punt 2 opgelijste bewijzen van de rechtsbevoegdheid en het 

deelnamerecht opnemen.  

3 

Voor elke onderaannemer waarvan het aandeel in de opdracht gelijk is aan of groter 

is dan 20 %, moet u de in punt 3 opgelijste bewijzen van het ontbreken van een 

uitsluitingssituatie opnemen.  

4.1 

Voor elke onderaannemer waarvan het aandeel in de opdracht gelijk is aan of groter 

is dan 20 %, moet u de in punt 4.1 opgelijste bewijzen opnemen van de 

administratieve vergunningen in verband met de taken die aan hem worden 

uitbesteed.  

4.2 

De economische en financiële draagkracht wordt beoordeeld voor de inschrijver en 

de onderaannemers samen. Als u de draagkracht van een onderaannemer wil laten 

meetellen, gelieve de in punt 4.1 opgelijste bewijzen op te nemen. 

4.3 

De technische en beroepsbekwaamheid wordt beoordeeld voor de inschrijver en de 

onderaannemers samen. Als u de draagkracht van een onderaannemer wil laten 

meetellen, met name als u zelf niet over de capaciteit beschikt die voor bepaalde 

uitbestede taken vereist is, gelieve voor deze onderaannemers de in punt 4.3 

opgelijste bewijzen op te nemen.  

 

5.1 

In de bijgevoegde lijst moet u beschrijven hoe u van plan bent de onderaanbesteding 

te organiseren (onderaannemingsplan), met name met betrekking tot de 

kwaliteitsgarantie voor de uitvoering van het contract en de toepassing van de 

normen inzake milieubeheer. Als u een meer gedetailleerde 

onderaannemingsovereenkomst hebt getekend, neem die dan ook op in deze lijst. 

 

Het Europees Parlement behoudt zich het recht voor bijkomende bewijzen te vragen voor elke 

onderaannemer die wordt voorgesteld, ongeacht het aandeel van de opdracht dat hem wordt 

toegewezen. 

De goedkeuring door het Europees Parlement van de onderaannemers die worden 

voorgesteld, wordt altijd schriftelijk verleend. Gunning van de opdracht aan een inschrijver 

die een onderaannemer voorstelt, komt neer op goedkeuring van de onderaanneming. 

Verder moet de contractant het Europees Parlement inlichten indien hij later een beroep wil 

doen op onderaanneming waarin de offerte niet voorziet; hiervoor moet gebruik worden 

gemaakt van de fiches die zijn opgenomen in de "Verbintenis". Het Europees Parlement 

behoudt zich het recht voor de tijdens de looptijd van het contract voorgestelde 

onderaannemers al dan niet te aanvaarden. Hij kan de nodige bewijzen verlangen om vast te 

stellen of de onderaannemers aan de vereiste criteria voldoen.  
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5.2 Consortia  

Groeperingen van economische operatoren (consortia) mogen inschrijven, als zij een 

hoofdelijke aansprakelijkheid van hun leden garanderen. Het mag gaan om een entiteit met of 

zonder rechtspersoonlijkheid: een tijdelijk samenwerkingsverband, een onderhandse 

overeenkomst of om het even welke andere vorm van samenwerking die past. Het Europees 

Parlement behoudt zich het recht voor te eisen dat het geselecteerde consortium vóór de 

ondertekening van het contract een welbepaalde rechtsvorm heeft indien dit voor de goede 

uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.  

 

2 

Als u inschrijft als consortium, moet u op de USB-stick, in de hierbij genoemde lijst, 

een gescande kopie opnemen van het oprichtingsdocument van het consortium of een 

evenwaardig document, waarin de juridische status van het consortium wordt 

gepreciseerd, de hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden wordt vastgesteld en één 

mandataris wordt aangewezen die de leden mag vertegenwoordigen en die het recht 

heeft namens de leden facturen te verzenden. 

 

 

2 

3 

4.1 

4.2 

4.3 

De bewijsdocumenten die in de punten 2, 3 en 4 van deze administratieve bepalingen 

worden verlangd, moeten worden verstrekt voor elk lid van het consortium. 

Bovendien moet u, wat de economische en financiële draagkracht betreft, een fiche 

met geconsolideerde inlichtingen over het consortium verstrekken (elektronische lijst 

nr. 4.2), voor zover de omstandigheden (respectieve data van de afsluiting van de 

rekeningen) dit toestaan. 

Het consortium moet als geheel beschikken over de nodige vergunningen en over een 

toereikende technische en beroepsbekwaamheid. De desbetreffende bewijzen 

(elektronische lijsten nr. 4.1 en nr. 4.3) moeten worden verstrekt voor elk lid volgens 

zijn aandeel in de opdracht en de taken die hij geacht wordt uit te voeren.  

 

5.2 

In de hierbij genoemde lijst moet u de rol en bevoegdheden preciseren van elk lid van 

het consortium (plan van de taakverdeling), alsmede de werkwijze voor de uitvoering 

van het contract, de coördinatie van de taken en het kwaliteitsbeheer. 

 

5.3 Varianten 

 

Varianten zijn niet toegestaan. Bijgevolg moet uw offerte voldoen aan de vereisten in de 

technische specificaties van het bestek. 

 

5.4 Financiële waarborgen 

 

Inschrijvingsgarantie 

Een inschrijvingsgarantie wordt niet geëist.  

 

Voorfinancieringsgarantie 

Voor deze opdracht is niet voorzien in een voorfinancieringsgarantie en er zal geen 

voorfinancieringsgarantie nodig zijn.  

 

Uitvoeringsgarantie 
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Een uitvoeringsgarantie wordt niet geëist.  

 

5.5 Prijs 

 
Voor de precisering van de prijs van uw offerte moet u de gedetailleerde prijslijsten 

die zijn gehecht aan de "Verbintenis", op papier invullen. 

 

5.5 

Bovendien moet u op de USB-stick, in de hierbij genoemde lijst, de gedetailleerde 

prijslijsten opnemen in elektronisch formaat (XLS). Gelieve elke post van de 

prijslijsten in te vullen en de bedragen tussen prijslijsten en posten correct over te 

nemen. De financiële aspecten van uw offerte zullen niet meer kunnen worden 

gecorrigeerd, zelfs indien er sprake is van een fout. 

De prijzen kunnen worden herzien volgens de voorwaarden van het contract, waarvan het 

ontwerp deel uitmaakt van de aanbestedingsstukken. 

Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de 

Europese Unie wordt de prijs opgegeven exclusief btw en andere, soortgelijke belastingen. 

De prijsofferte moet uitgedrukt zijn in euro, ook voor landen die niet tot de eurozone behoren. 

Voor inschrijvers uit deze landen kan het bedrag van de offerte niet worden herzien volgens 

de evolutie van de wisselkoers. De inschrijver moet zelf een wisselkoers kiezen en de risico's 

of voordelen van een eventuele schommeling zelf dragen. 

 

6. GUNNINGSCRITERIA 

 

De opdracht wordt gegund aan de indiener van de goedkoopste offerte die ontvankelijk is en 

voldoet aan het bestek. De offertes zullen voor de volledige kavel worden vergeleken aan de 

hand van de totaalprijs onderaan de samenvatting van de prijslijst van de kavel in kwestie.   

Het Europees Parlement behoudt zich evenwel het recht voor om van de gunning van de 

opdracht af te zien of de procedure te annuleren. 

 

Voor de vaststelling van het bedrag van de offerte worden de volgende berekeningen 

uitgevoerd, op basis van de totaalprijs van elke subkavel onderaan de samenvatting van de 

prijslijst: 

 

Wegingscoëfficiënt (100 %): Gewogen prijs van de laagste offerte  x 100 

 Gewogen prijs van onderzochte offerte 

 

Kavel 1: Voertuigen van het type berline en licht bedrijfsvoertuig  
 

Subkavel 1.1:  Aankoop van banden, die moeten worden gemonteerd en uitgelijnd  

 

 Voor het totaalbedrag van deel 1.1 van de prijslijst wordt de volgende berekening 

uitgevoerd: 

  Totaalprijs van subkavel 1.1 = Totaalprijs  x 44 

    8 
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 waarbij 8 het aantal bandenafmetingen is dat is opgegeven in de prijslijst en 44 het aantal 

banden dat naar schatting jaarlijks zal worden gekocht. De totaalprijs wordt gedeeld door 

het aantal afmetingen (8) om te komen tot de gemiddelde kostprijs van een band, die 

vervolgens wordt vermenigvuldigd met 44 om een schatting te verkrijgen van de 

jaaromvang van de opdracht. 

Subkavel 1.2: Montage en uitlijning van de banden van ongeveer 35 voertuigen (tweemaal 

per jaar: winter en zomer), alsmede de opslag van de banden 15 dagen vóór 

en 15 dagen na het demonteren ervan. 

 

 Voor het totaalbedrag van deel 1.2 van de prijslijst wordt de volgende berekening 

uitgevoerd: 

  Totaalprijs van subkavel 1.2 = Totaalprijs x 35 

    6 

 waarbij 6 het aantal bandenafmetingen is dat is opgegeven in de prijslijst en 35 het aantal 

voertuigen waarom het naar schatting jaarlijks zal gaan. De totaalprijs wordt gedeeld door 

het aantal afmetingen dat is opgegeven in de prijslijst (6) om te komen tot een 

gemiddelde jaarlijkse kostprijs per voertuig (2 bandenwerken, gemonteerd, uitgelijnd en 

gedurende 15 dagen vóór en na het demonteren opgeslagen). Deze gemiddelde kostprijs 

wordt vervolgens vermenigvuldigd met 35 (het aantal voertuigen) om een schatting te 

verkrijgen van de jaaromvang van de opdracht. 

 

Subkavel 1.3:  Kleine bandenreparaties 

 

 Voor het totaalbedrag van deel 1.3 van de prijslijst wordt de volgende berekening 

uitgevoerd: 

  Totaalprijs van subkavel 1.3 = Totaalprijs  x 8 

    8 

 De totaalprijs wordt gedeeld door het aantal afmetingen dat is opgegeven in de prijslijst 

(8) om te komen tot een gemiddelde jaarlijkse kostprijs per bandenreparatie. Deze 

gemiddelde kostprijs wordt vervolgens vermenigvuldigd met 8 (geschat aantal reparaties 

per jaar) om een schatting te verkrijgen van de jaaromvang van de opdracht. 

 

Aan de offerte met de laagste totaalprijs (optelling van de subkavels 1.1 + 1.2 + 1.3) wordt de 

opdracht gegund. 

 

6 

Gelieve de technische beschrijving van uw offerte op te slaan op de USB-stick, in de hierbij 

gevoegde lijsten ("technisch gedeelte"). De technische fiches van de in het kader van uw 

offerte voorgestelde artikelen moeten worden bijgevoegd. Dit vormt de eigenlijke offerte, 

waarin de verrichting waarop deze aanbesteding en uw offerte betrekking hebben, moet 

worden gepreciseerd. 

De beschrijving moet het Europees Parlement in staat stellen te controleren of aan alle 

vereisten van het bestek is voldaan. 

 

 

7. WIJZE VAN UITVOERING VAN HET CONTRACT  
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De uitvoeringswijze van het contract is met name beschreven in de technische specificaties, 

die het tweede deel van het bestek vormen, en in het ontwerpcontract.  

 

Raamcontract 

Deze overheidsopdracht wordt uitgevoerd via een raamcontract. De in de 

aanbestedingsstukken genoemde hoeveelheden hebben een indicatief karakter en zijn 

verkregen op basis van een gemiddelde raming van de behoeften gedurende de looptijd van 

het raamcontract, zodat inschrijvers de omvang van de opdracht kunnen schatten en hun beste 

offerte kunnen indienen, en het Europees Parlement de offertes kan vergelijken aan de hand 

van het criterium "prijs" op basis van een consumptiepatroon met kostenraming. De 

daadwerkelijk bestelde hoeveelheden kunnen evenwel hoger of lager uitvallen dan de 

geraamde hoeveelheden. De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund kan geen 

aanspraak maken op een minimale of maximale bestelde hoeveelheid en verplicht zich er door 

het indienen van een offerte toe te voldoen aan de daadwerkelijk bestelde hoeveelheden 

conform de behoefte van het Europees Parlement. 

Het raamcontract wordt uitgevoerd aan de hand van bestelbonnen en/of reparatiebonnen. 

 

Milieuaspecten 

De inschrijver verplicht zich ertoe om, als de opdracht hem wordt gegund, de geldende 

milieuwetgeving op het gebied van deze opdracht zorgvuldig na te leven. Hierbij moet 

worden opgemerkt dat het Europees Parlement het milieubeheersysteem EMAS toepast 

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 

25 november 2009. Informatie hierover wordt verstrekt door de ordonnateursdienst in 

bijlage I bij deze administratieve bepalingen. De inschrijver aan wie de opdracht wordt 

gegund, moet erop toezien dat de door het Europees Parlement verstrekte informatie over het 

EMAS-programma in het algemeen en over de toepassing van concrete milieumaatregelen in 

het bijzonder, bekend is bij al zijn personeel dat voor het Europees Parlement werkt. De 

kandidaat aan wie de opdracht wordt gegund, is verplicht op verzoek van het Europees 

Parlement te verklaren dat al het personeel dat de werkzaamheden van het contract uitvoert, 

de (op technisch, veiligheids- en milieugebied) nodige en adequate opleiding heeft ontvangen 

over de naleving van veiligheidsvoorschriften, correcte omgang met apparatuur en te 

gebruiken producten, met inbegrip van de te volgen handelwijze in geval van verkeerde 

manipulaties of eventuele andere incidenten. 

Beleid inzake bevordering van gelijke kansen 

De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund verbindt zich ertoe bij de uitvoering van de 

opdracht een beleid te voeren dat gelijke kansen en diversiteit bevordert, waarbij hij toeziet op 

de volledige toepassing van de beginselen van niet-discriminatie en gelijkheid die zijn 

opgenomen in de Verdragen van de Europese Unie. Meer bepaald verbindt de inschrijver aan 

wie de opdracht wordt gegund zich ertoe een open en inclusieve werkomgeving te scheppen, 

te handhaven en te bevorderen, die de menselijke waardigheid en de beginselen van gelijke 

kansen eerbiedigt en gebaseerd is op drie prioritaire pijlers: 

- gelijkheid van vrouwen en mannen;  

- tewerkstelling en integratie van personen met een handicap;  

- bannen van elk obstakel bij aanwerving en van elke mogelijke discriminatie op 

grond van geslacht, ras, etnische oorsprong, religie of geloofsovertuiging, een 

handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.  
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Bekendmaking 

Elke verwijzing naar onderhavige opdracht (in reclame voor handelsdoeleinden, 

beroepsreferenties, documenten van de contractant) is verboden, tenzij het Europees 

Parlement hiervoor vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven. 

Het is verboden aan te plakken in de gebouwen, behoudens voorafgaande toestemming van 

het Europees Parlement.  
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BIJLAGE BIJ DE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN: MILIEUBELEID VAN HET EUROPEES PARLEMENT 
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