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A. INLEIDING 

 

Het Europees Parlement heeft besloten tot de start van deze aanbestedingsprocedure 

met het oog op de gunning van de hierboven bedoelde overheidsopdracht. Het 

Parlement verzoekt u een offerte in te dienen overeenkomstig de 

aanbestedingsstukken, namelijk deze uitnodiging, het bestek, inclusief de 

administratieve bepalingen en de technische specificaties van de opdracht, en het 

ontwerpraamcontract. 

 

In deze uitnodiging staat beschreven hoe tijdens het verloop van de procedure voor de 

plaatsing van deze opdracht contact met het Europees Parlement kan worden 

opgenomen, alsmede hoe uw offerte moet worden ingediend.  

 

 

B. CONTACT MET HET EUROPEES PARLEMENT  

 

Ter wille van de transparantie van de procedure en de gelijke behandeling van de 

inschrijvers tijdens het verloop van de procedure voor de plaatsing van deze 

overheidsopdracht, is elk contact tussen de inschrijvers en de het Europees Parlement 

verboden, behalve onder de volgende voorwaarden. 

 

B.1 Bezichtiging ter plaatse  

 

Er worden geen bezichtiging ter plaatse en geen informatievergadering georganiseerd. 

 

B.2 Aanvullende informatie 
 

Voor aanvullende informatie over deze offerteaanvraag kunt u vóór 21 februari 2014 

schriftelijk vragen stellen: 

 

 hetzij per e-mail op het volgende adres:  

inlo.ao-lux@ep.europa.eu 

 hetzij per post aan de volgende dienst: 

 

PARLEMENT EUROPEEN 

Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek 

Afdeling contracten en aanbestedingen 

Bureau KAD 03G023  

Plateau de Kirchberg  

L-2929 LUXEMBOURG 

 

 hetzij per fax op het nummer: (+352) 4300 23570  

 

Elk schriftelijk verzoek om aanvullende informatie moet de vermelding bevatten van 

deze offerteaanvraag:  

 

AANBESTEDING nr. INLO.AO-2013-036-LUX-UTP-08AWD/2013Aankoop en 

montage van banden voor de voertuigen van het Europees Parlement 

mailto:inlo.ao-lux@ep.europa.eu
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Het Europees Parlement gaat niet in op mondelinge vragen, vragen die na de uiterste 

datum worden toegezonden of vragen die niet juist geformuleerd of geadresseerd zijn. 

 

De ontvangen vragen en de antwoorden hierop zullen worden samengebracht in een 

document, dat door het Europees Parlement uiterlijk op 28 februari 2014 zal worden 

gepubliceerd op de website www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm. 

 

 

B.3 Initiatief van het Europees Parlement 
 

Tot de opening van de offertes zal het Europees Parlement niet op eigen initiatief 

contact met u opnemen, tenzij bij wijze van uitzondering, overeenkomstig artikel 160 

van de uitvoeringsvoorschriften van de financiële regels (Gedelegeerde Verordening 

(EU) nr. 1268/2012). 

 

In dit geval kunnen aanvullende informatie of wijzigingen worden gepubliceerd op de 

website www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm; gelieve deze dan ook 

regelmatig en in elk geval vóór de indiening van uw offerte te raadplegen. 

 

C. INDIENING VAN EEN OFFERTE 
 

Uw offerte kan worden ingediend in een van de officiële talen van de Europese Unie. 

De werktaal van de procedure en voor de uitvoering van de opdracht is evenwel Frans 

of Engels.  

 

C.1 Opbouw van de offerte  

De inschrijving is voortaan eenvoudiger: uw offerte wordt ingediend op een USB-

stick.  Slechts enkele onontbeerlijke documenten hoeven te worden verstrekt op 

papier. Er hoeven geen kopieën van de offerte meer te worden gemaakt: het origineel 

van het vereenvoudigde dossier op papier, aangevuld door een USB-stick met de rest 

van de documenten, volstaat. 

Lees aandachtig de administratieve bepalingen, waarin wordt aangegeven welke 

documenten moeten worden verstrekt op papier en welke kunnen worden opgeslagen 

op de stick. 

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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De offerte moet als volgt zijn samengesteld:  

 

 
 

Stelt eerst het dossier op papier samen. Dit moet het volgende 

omvatten: 

1. een inleidende brief, op papier met het briefhoofd van de 

inschrijver, gedateerd en ondertekend door de wettelijke 

vertegenwoordiger van de inschrijver; 

2. de als bijlage bijgevoegde "Verbintenis", naar behoren ingevuld, 

gedateerd en ondertekend door de wettelijke vertegenwoordiger 

van de inschrijver, met de daar genoemde bijkomende 

documenten. 

Louter het origineel van het dossier op papier volstaat. 

 

Download na de samenstelling van het dossier op papier het 

volgende elektronische dossier:  

www.europarl.europa.eu/tenders/inlo/zzz-fr.zip 

Het dossier omvat lege, voorgenummerde lijsten en instructies voor 

de invulling hiervan. Sla dit elektronische dossier op, op een lege 

USB-stick. Voor het opslaan van het dossier kan u in plaats van een 

USB-stick ook gebruik maken van een DVD-ROM. Gebruik een 

drager van goede kwaliteit, om ervoor te zorgen dat de gegevens die 

erop worden opgeslagen, niet beschadigd worden tussen de 

verzending en de opening van de offerte. 

  

 

 

Stop alleen het origineel van het dossier op papier samen met de 

USB-stick (of de DVD-ROM) met daarop het elektronische dossier 

in een envelop. Schrijf op de envelop uw eigen naam of 

handelsnaam en uw precieze adres (afzender) en breng op de 

envelop het uitgeknipte etiket van de volgende bladzijde aan. Zorg 

ervoor dat u degelijke enveloppen gebruikt, om te voorkomen dat de 

zending bij aankomst gescheurd is. Indien zelfklevende enveloppen 

worden gebruikt, moeten deze worden gesloten met plakband 

waaroverheen de afzender zijn handtekening (en eventueel stempel) 

zet. 

 
Stop deze eerste envelop in een tweede envelop (buitenste envelop), 

die op dezelfde manier als de eerste envelop wordt geadresseerd, 

waarop op dezelfde manier naam en adres van de afzender, alsmede 

het uitgeknipte etiket van de volgende bladzijde wordt aangebracht 

en die op dezelfde manier wordt gesloten. De dubbele envelop is 

bedoeld om het vertrouwelijke karakter van de offerte te garanderen. 

 

http://www.europarl.europa.eu/tenders/inlo/zzz-fr.zip
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Deze overheidsopdracht is niet opgesplitst in kavels. U moet uw offerte aan het 

Europees Parlement toezenden met één dossier op papier en één USB-stick. U moet 

uw offerte preciseren volgens de voorschriften van de aanbestedingsstukken: 

bijvoorbeeld door de financiële offerte in te vullen in de prijslijst en door het bewijs te 

leveren van de vereiste bekwaamheden.  

Elke offerte die niet voldoet aan de voorschriften, elke offerte die onvolledig is of die 

een lege of beschadigde elektronische drager omvat en elke offerte waarvan de inhoud 

vóór de opening van de offertes niet vertrouwelijk is gebleven, kan worden 

afgewezen.  

 

C.2 Indiening van de offertes 

 

De uiterste termijn voor de indiening van de offertes is vastgesteld op 12 maart 

2014. 

De indiening van de offerte gebeurt volgens uw keuze: 

• hetzij per post (bij voorkeur aangetekend) of per koerier; de offerte moet uiterlijk op 

de uiterste datum gepost zijn, waarbij de datum van het poststempel of het 

ontvangstbewijs geldt als bewijs;  

• hetzij door afgifte, eigenhandig door u of uw gemachtigde, bij de Dienst officiële 

post in het gebouw van het Europees Parlement, uiterlijk op de uiterste datum. De 

openingstijden van deze dienst zijn op de werkdagen van het Europees Parlement als 

volgt: maandag tot en met donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 

17.00 uur, vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. Het ontvangstbewijs van de Dienst 

officiële post geldt als bewijs. Zorg ervoor dat de offerte tijdig, vóór de sluiting van de 

dienst aankomt. 

Toezending per e-mail of per fax wordt niet aanvaard en offertes die op deze 

manier toegezonden worden, worden afgewezen. Offertes waarbij de uiterste datum 

niet in acht wordt genomen, worden afgewezen. 

 

C.3 Opening van de offertes  

De offertes worden geopend op 17 maart 2014 om 10h00. 

In geval van gunning kan u op het hierboven onder B.2 genoemde contactadres 

verzoeken om een kopie van het proces-verbaal van de opening van de offertes met de 

afgeroepen prijzen. 

U kan ook aanwezig zijn bij deze opening, die zal plaatshebben om 10.00 uur in de 

gebouwen van het Europees Parlement, Plateau de Kirchberg, Konrad Adenauer-

gebouw, bureau 03G31, L-2929 Luxemburg. De aanwezigheid is beperkt tot 

maximum één vertegenwoordiger per inschrijver. Gelieve voor de aanmaak van het 

toegangspasje twee werkdagen vóór de datum van de opening de naam van uw bedrijf 

en de naam, de functie, het nummer van de identiteitskaart en de geboortedatum van 

uw vertegenwoordiger per e-mail of per fax mee te delen op het hierboven onder B.2 

genoemde adres. Uw vertegenwoordiger moet een geldig identiteitsbewijs 

meebrengen.  
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Etiket dat op de binnenste en de buitenste envelop moet worden aangebracht 

 

----------------------------------------------------------------- 
 

PARLEMENT EUROPEEN 
Service du Courrier officiel 

Bâtiment Konrad Adenauer  

Plateau de Kirchberg  

 L-2929 Luxembourg  

 

APPEL D’OFFRES n° INLO.AO-2013-036-LUX-UTP-08AWD/2013 

Direction Générale des Infrastructures et de la Logistique 
Unité des Contrats et Marchés Publics 

Bureau KAD 03G023 

A NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER 

NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITEE 

----------------------------------------------------------------- 

 

 PARLEMENT EUROPEEN 
Service du Courrier officiel 

Bâtiment Konrad Adenauer  

Plateau de Kirchberg  

 L-2929 Luxembourg  

 

APPEL D’OFFRES n° INLO.AO-2013-036-LUX-UTP-08AWD/2013 

Direction Générale des Infrastructures et de la Logistique 
Unité des Contrats et Marchés Publics 

Bureau KAD 03G023 

A NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER 

NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITEE 
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D. ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

Alvorens zijn offerte in te dienen, neemt de inschrijver alle maatregelen die noodzakelijk zijn 

om inzicht te verkrijgen in de omvang en de aard van de aanbesteding alsook in de mogelijke 

moeilijkheden. Indiening van een offerte impliceert dat de inschrijver erkent op de hoogte te 

zijn van de gevaren en risico's die samenhangen met de uitvoering van de opdracht. Indiening 

van een offerte betekent dat de inschrijver afziet van zijn eigen verkoop- of 

arbeidsvoorwaarden en akkoord gaat met alle voorwaarden die zijn vastgelegd in de 

bepalingen van de aanbestedingsstukken. De indiening van een offerte bindt de inschrijver 

aan wie de opdracht wordt gegund tijdens de uitvoering van het contract of de bestelbon. De 

inschrijver verplicht zich ertoe om geen (administratieve, budgettaire, technische, 

organisatorische, operationele enz.) informatie die in het kader van deze aanbesteding is 

verkregen, openbaar te maken, daar alle informatie en alle documenten als vertrouwelijk 

moeten worden beschouwd. 

 

Het Parlement behoudt zich het recht voor in geval van twijfel over de verstrekte 

elektronische kopieën de overlegging te eisen van het origineel of een door een notaris of een 

nationale overheidsdienst voor eensluidend verklaard afschrift op papier. 

 

De kosten die worden gemaakt om de offerte op te stellen en in te dienen zijn ten laste van de 

inschrijver en worden niet vergoed. Indiening van een offerte geeft geen recht op gehele of 

gedeeltelijke gunning van de opdracht. Het Europees Parlement kan tot aan de ondertekening 

van het contract of de bestelbon afzien of de gunningsprocedure annuleren zonder dat de 

inschrijvers aanspraak kunnen maken op enigerlei vergoeding voor gemaakte kosten, van 

welke aard ook, met inbegrip van eventuele reiskosten. In dat geval moet het desbetreffende 

besluit met redenen zijn omkleed en ter kennis van de inschrijvers worden gebracht. 

 

De geldigheidsduur van de offertes, tijdens welke de inschrijver alle voorwaarden van zijn 

offerte moet handhaven, is vastgesteld in de aan deze uitnodiging gehechte "Verbintenis". 

 

Wanneer het Europees Parlement besluit de overheidsopdracht te gunnen aan de inschrijver 

die de geselecteerde offerte heeft ingediend, brengt het deze van dit besluit op de hoogte.  

 

Het gunningsbesluit is pas definitief nadat de geselecteerde inschrijver de vereiste 

bewijsstukken betreffende de in de administratieve bepalingen van het bestek vermelde 

uitsluitingscriteria heeft overgelegd en deze door het Europees Parlement zijn aanvaard. 

 

Het Europees Parlement brengt elke niet-geselecteerde inschrijver op hetzelfde tijdstip 

individueel per e-mail of fax en per aangetekende brief op de hoogte van het feit dat zijn 

offerte niet is geselecteerd. Het Europees Parlement vermeldt daarbij altijd de redenen voor 

de afwijzing van de offerte alsook de mogelijke middelen voor het aantekenen van verzet. 

Elke niet-geselecteerde inschrijver kan per brief, fax of e-mail om bijkomende inlichtingen 

vragen over de redenen waarom zijn offerte is verworpen. Alleen de inschrijvers die een 

ontvankelijke offerte hebben ingediend, kunnen de kenmerken en voordelen van de 

geselecteerde offerte opvragen, alsmede de naam van de inschrijver aan wie de opdracht is 

gegund. Als ontvankelijk worden beschouwd offertes van inschrijvers die niet zijn uitgesloten 

en aan de selectiecriteria voldoen. Het is evenwel mogelijk dat bepaalde elementen niet 

worden medegedeeld als dit een belemmering zou zijn voor de toepassing van de wet, in 

strijd zou zijn met het algemeen belang, schade zou berokkenen aan wettige commerciële 

belangen van overheids- of particuliere bedrijven of nadelig zou zijn voor eerlijke 

concurrentie tussen deze bedrijven. Indien nodig kan het Europees Parlement na de 

kennisgeving van de resultaten en vóór de ondertekening van het contract of de bestelbon de 
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ondertekening met het oog op bijkomend onderzoek opschorten als dit gerechtvaardigd is 

omdat niet-geselecteerde of zich benadeeld achtende inschrijvers vragen of opmerkingen 

hebben geformuleerd of omdat het andere relevante informatie heeft ontvangen. In geval van 

opschorting worden alle inschrijvers binnen drie werkdagen na de datum van het 

opschortingbesluit hiervan in kennis gesteld. Na het bijkomende onderzoek als gevolg van de 

opschorting van de procedure kan het Europees Parlement zijn gunningsbesluit bevestigen of 

wijzigen of eventueel de procedure annuleren. Elk nieuw besluit wordt met redenen omkleed 

en schriftelijk ter kennis gebracht van alle betrokken inschrijvers. 

 

Overeenkomstig de artikelen 123 tot en met 126 van de uitvoeringsvoorschriften van de 

financiële regels (Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 is de bekendmaking van 

deze aanbesteding gegarandeerd door middel van de publicatie van een aankondiging van de 

opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie en een kennisgeving op de internetsite 

van het Europees Parlement.  

 

Deelname aan deze aanbesteding impliceert de registratie en verwerking van uw 

persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, CV). Deze gegevens worden behandeld 

overeenkomstig Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke 

personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen en 

organen van de Gemeenschap en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Tenzij 

anders vermeld, zijn de antwoorden op de vragen en de gevraagde persoonsgegevens 

noodzakelijk om de offerte te beoordelen volgens de specificaties van de uitnodiging tot 

inschrijving, en zullen ze uitsluitend door het Directoraat-generaal infrastructuur en logistiek 

van het Europees Parlement en in geval van een institutionele procedure door de andere 

betrokken instellingen voor dit doel worden verwerkt. Op verzoek kunnen de 

persoonsgegevens aan de inschrijver worden meegedeeld en kan deze elke onnauwkeurigheid 

of onvolledigheid ervan corrigeren. Voor alle vragen over de verwerking van de 

persoonsgegevens kan de inschrijver zich wenden tot het Directoraat-generaal infrastructuur 

en logistiek van het Europees Parlement. Hij heeft te allen tijde het recht om bij de Europese 

Toezichthouder voor gegevensbescherming een klacht over de verwerking van zijn 

persoonsgegevens in te dienen. 

 

 

 


