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Geachte heer, mevrouw, 

 

Het Europees Parlement is van plan de bovengenoemde opdracht openbaar aan te 

besteden. Bij deze brief vindt u de aanbestedingsstukken met betrekking tot deze 

opdracht, zodat u over de nodige informatie beschikt om een offerte te kunnen 

indienen. 

De aanbesteding heeft als doel de sluiting van een raamcontract voor: 

-  de aankoop van ongeveer 176 banden, premiumcategorie, die moeten worden 

gemonteerd en uitgelijnd, voor de berlines en lichte bedrijfsvoertuigen van het 

Europees Parlement in Brussel (ongeveer 44 banden per jaar). Onder 

premiumcategorie wordt verstaan: Continental, Dunlop, Michelin, Goodyear, 

Pirelli, Bridgestone of een evenwaardig merk, 

- de omwisseling van de seizoensbanden van het Europees Parlement in Brussel, met 

inbegrip van 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, 

- kleine bandenreparaties: ongeveer 8 per jaar. 

 

De opdracht is niet opgesplitst in kavels. Gedetailleerde informatie over de 

aanbesteding staat in document 4 - Technische specificaties.  
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De gunningsprocedure verloopt volgens een tijdschema dat u absoluut en zonder 

uitzondering moet volgen. U vindt dit tijdschema in document nr. 1: "Uitnodiging tot 

inschrijving – Voorwaarden voor de indiening van een offerte". We vestigen uw 

aandacht in het bijzonder op de volgende deadline: 

 

 Uiterste datum voor de indiening van offertes  12 maart 2014 

 

Contact tussen de inschrijver en het Europees Parlement is tijdens de hele procedure 

verboden, behalve in de gevallen die worden vermeld in document nr.1: "Uitnodiging 

tot inschrijving – Voorwaarden voor de indiening van een offerte". Indien u vragen 

heeft, moet u deze schriftelijk en met vermelding van de procedurereferentie doen 

toekomen aan het contactpunt waarvan de gegevens in ditzelfde document zijn 

opgenomen. 

 

De aanbestedingsstukken omvatten alle onderstaande documenten, die elkaar 

aanvullen. 

 

1. Uitnodiging tot inschrijving – Voorwaarden voor de indiening van een offerte – 

hierin vindt u de wijze waarop de offerte moet worden gepresenteerd en 

ingediend, alsook het verloop en de belangrijke data van de procedure. 

2. Ontwerpraamcontract – in dit document, inclusief bijlagen, staan de algemene en 

de bijzondere voorwaarden van de opdracht beschreven. 

3. Administratieve bepalingen van het bestek – dit document, inclusief bijlagen, 

bevat een beschrijving van het voorwerp van de opdracht, de uitsluitingscriteria, 

de criteria inzake financiële draagkracht en technische en beroepsbekwaamheid 

van de inschrijvers, en de criteria op basis waarvan de offertes beoordeeld worden 

en de opdracht gegund wordt. 

4. Technische specificaties van het bestek – in dit document, inclusief bijlagen, staan 

de behoeften en eisen van het Europees Parlement en de kenmerken van de te 

gunnen opdracht beschreven. 

5. Modelverbintenis en -prijslijst – door dit document in te vullen gaat de inschrijver 

de verbintenis aan dat zijn offerte geldig en oprecht is en doet hij zijn prijsopgave. 

 

De volgende aanbestedingsstukken zijn gepubliceerd in elektronisch formaat: 

 

 "Uitnodiging tot inschrijving – Voorwaarden voor de indiening van een offerte" 

(pdf-formaat, kan niet worden bewerkt) 

 Ontwerpraamcontract (pdf-formaat, kan niet worden bewerkt) 

 Administratieve bepalingen van het bestek (Word-document, kan worden bewerkt)  

 Administratieve bepalingen van het bestek (pdf-formaat, kan niet worden bewerkt)  

 Technische specificaties van het bestek (pdf-formaat, kan niet worden bewerkt)  

 Modelverbintenis en -prijslijst van de inschrijver (Word- en Excel-document, 

kunnen worden bewerkt). 
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De documenten die kunnen worden bewerkt, zijn identiek aan de niet bewerkbare 

versies en worden u verstrekt als hulp bij de opstelling van de 

inschrijvingsdocumenten.  

 

U mag deze documenten alleen invullen op de aangegeven plaatsen. 

 

De reeds in deze documenten opgenomen inhoud mag op geen enkele manier 

worden gewijzigd. Wijzigingen kunnen ertoe leiden dat de offerte wordt 

geweigerd. 

 

Als de documenten niet overeenstemmen, heeft uitsluitend de niet-bewerkbare 

versie rechtskracht. 

 

U wordt verzocht al deze documenten aandachtig te lezen en kennis te nemen van de 

inhoud ervan. Wij verzoeken u tevens om regelmatig, en in elk geval na de datum van 

de publicatie van de antwoorden op de vragen, de website 

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm te raadplegen, waarop 

gedurende de procedure aanvullende informatie kan worden gepubliceerd en waarvan 

u wordt geacht voor de indiening van een offerte kennis te nemen. 

 

Wij danken u voor uw belangstelling voor deze aanbesteding van het Europees 

Parlement en hopen van u een waardevolle offerte te mogen ontvangen. 

 

Hoogachtend, 
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