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1. INLEIDING

Dit bestek maakt integraal deel uit van de aanbestedingsstukken voor deze opdracht. Deze
aanbestedingsstukken bestaan uit:

- de uitnodiging tot inschrijving;
- de voorwaarden voor de indiening van een offerte;
- het bestek met de bijlagen daarbij;
- en het modelcontract met de bijlagen daarbij.

Dit bestek wordt aangevuld door de volgende bijlagen, die er integraal deel van uitmaken:
- Bijlage I - Inlichtingenformulier
- Bijlage II – In te vullen formulier financiële identificatiegegevens leverancier (in geval van

een consortium alleen in te vullen door de hoofdmandataris)
- Bijlage III - Verklaring op erewoord betreffende de uitsluitingscriteria en de afwezigheid van

belangenconflicten
- Bijlage IV - Inlichtingenformulier betreffende consortia (eventueel)
- Bijlage V – Verklaring betreffende onderaannemers (eventueel)
- Bijlage VI - Financieel inlichtingenformulier
- Bijlage VII - Milieubeleid van het Europees Parlement
- Bijlage VIII - Prijslijst
- Bijlage X - Etiket dat bij de indiening van de offerte op de binnenste en de buitenste

enveloppe moet worden aangebracht
DEEL I - ALGEMENE INFORMATIE

2. VOORWERP VAN DE OPDRACHT

Overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EG, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op
de algemene begroting van de Europese Unie heeft het Europees Parlement besloten deze
aanbesteding uit te schrijven met het oog op de sluiting van één of twee contracten voor de verlening
van gespecialiseerde diensten op het gebied van kindergeneeskunde die moeten worden verricht in de
crèches CPE II en CPE V in het Groothertogdom Luxemburg.

Voor deze aanbesteding heeft een aankondiging plaatsgevonden nr. 104370 van 28.3.2014 in het
Publicatieblad van de Europese Unie 2014/S 062-104370 van 28.3.2014.

3. OMSCHRIJVING, DOEL EN GERAAMD BEDRAG VAN DE OPDRACHT

De opdracht is opgesplitst in 2 kavels. Inschrijvers kunnen een offerte voor één of twee kavels indienen.
De kavels staan los van elkaar en kunnen aan verschillende inschrijvers worden gegund. Het Europees
Parlement behoudt zich het recht voor om slechts één kavel of een deel van het totale aantal geplande
kavels te gunnen.

De contracten hebben een looptijd van ten hoogste vier jaar. In eerste instantie hebben zij een looptijd
van 1 jaar. Zij worden van jaar tot jaar stilzwijgend verlengd voor een totale looptijd van vier jaar,
behalve indien één van de partijen de andere partij zijn intentie meedeelt het contract niet te verlengen
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en indien deze kennisgeving ten minste 6 maanden voor de jaarlijkse termijn van het contract door de
andere partij wordt ontvangen.
De uitvoering van de opdracht vangt pas aan bij de ondertekening van het contract.
De contractant moet prestaties op het gebied van kindergeneeskunde verrichten

- Kavel 1: in de crèche CPE II (capaciteit 111 kinderen) van het Europees Parlement in
Luxemburg – inwerkingtreding: 01/03/2015

- Kavel 2: in de crèche CPE V (capaciteit 108 kinderen) van het Europees Parlement in
Bertrange/Mamer – inwerkingtreding: 01/09/2014

De prestaties dienen gedurende het hele jaar te worden geleverd, behalve tijdens de sluitingsdagen van
het Europees Parlement: de lijst met feestdagen en sluitingsdagen wordt op zijn verzoek aan de
contractant meegedeeld, bij de inwerkingtreding van het contract alsook elk contractjaar.
De prestaties dienen niet te worden geleverd tijdens de volgende periodes: de maand augustus, de
twee weken voor en na Pasen, en de twee weken met Kerstmis en Nieuwjaar.
Post I: Uitvoering van een algemeen programma van prestaties
De prestaties omvatten (niet-limitatieve lijst):

a) het opvolgen van de evolutie van elk kind dat in de crèche aanwezig is, door middel van
een driemaandelijkse kindergeneeskundige controle (wegen, meten, opvolgen van
inentingen, enz.);

b) zieke kinderen die worden doorverwezen door de verpleegsters, te onderzoeken;
c) telefonische adviezen, indien hier dringend behoefte aan is;
d) bezoeken af te leggen bij specifieke problemen;
e) in voornoemde context samen te werken met het verplegend personeel van de crèche;
f) advies te verstrekken aan de verpleegsters en aan het directieteam over door hem- of

haarzelf aangekaarte problemen of moeilijkheden of op verzoek van het Europees
Parlement;

g) in het kader van de voornoemde functies contact te onderhouden met de ouders, met
name op verzoek van het Europees Parlement;

h) de verbinding, in het kader van voornoemde functies, met de verantwoordelijke voor de
uitbating, alsook met de vertegenwoordiger van de Afdeling sociale diensten (de
administratieve entiteit van het Europees Parlement die fungeert als toezichtsinstantie en
die instaat voor de crèche) te Luxemburg;

Het algemeen programma van prestaties dient in situ te worden geleverd, in het kader van twee sessies
van 2 uur per week, tussen 9.00 en 12.00 uur.
Het maximum aantal uren dat jaarlijks kan worden gepresteerd in het kader van Post I, bedraagt: 150
uur.
Post II: Levering van specifieke prestaties, op vraag van het Europees Parlement
De prestaties omvatten mogelijkerwijs (niet-limitatieve lijst):

a) de controle van kinderen die zijn toegelaten in privécrèches die een contract hebben
ondertekend met het Europees Parlement: deze prestatie is afhankelijk van een formeel
akkoord van de crèche in kwestie;

b) de organisatie van conferenties / informatiesessies voor het leidinggevend personeel van
de crèche, over medische onderwerpen die worden geselecteerd na overleg met de
directie van de crèche, of voor de ouders;
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c) de levering van onder Post I beschreven prestaties, indien het jaarlijkse maximumaantal
uren is bereikt;

d) alle andere prestaties die verband houden met het voorwerp van de kavel.
Het maximum aantal uur dat jaarlijks kan worden gepresteerd in het kader van Post II, bedraagt: 50 uur.
Voor de kavels 1 en 2 verplicht de contractant zich ertoe:

- het contract uit te voeren, en daarbij de beroepsregels en de beroepsethiek in acht te
nemen;

- de overeengekomen werktijden te eerbiedigen en de klaargelegde formulieren voor het
controleren van aanwezigheden te tekenen op de plaats van de levering van de prestaties
bij aankomst en bij vertrek;

- eventuele wijzigingen van de werktijden en de praktische regelingen voor de prestaties van
Post I te aanvaarden, in functie van dienstbehoeften, alsook eventuele eenmalige en/of
meer langdurige verhogingen van het aantal te presteren uren;

- te zorgen voor de continuïteit van de dienstverlening bij de uitvoering van de prestaties van
Post I;

- de opdrachten van Post II te aanvaarden die hem worden toevertrouwd;
- het Europees Parlement onverwijld in te lichten indien hij gevallen van mishandeling van

kinderen vaststelt of hier een vermoeden van heeft;
- het Europees Parlement onverwijld op de hoogte te stellen van alle incidenten /

moeilijkheden bij de uitvoering van de prestaties;
- binnen een termijn van vijf werkdagen te antwoorden op alle verzoeken voor een offerte

van het Europees Parlement in het kader van de prestaties van Post II, waarvan het
bedrag wordt vastgesteld op basis van het uurtarief van Post II en van het aantal uren dat
nodig is voor de uitvoering van de prestaties;

- de prestaties van Post II te leveren binnen een termijn van 2 kalenderweken, te rekenen
vanaf de ontvangst van de door het Europees Parlement uitgeschreven prestatiebon;

- binnen vijf werkdagen na het eind van elke maand een overzicht voor de afgelopen maand
in te dienen, met:
 een volledige lijst van de uitgevoerde prestaties in het kader van Posten I en II;
 het aantal gepresteerde uren in het kader van Posten I en II;
 alle andere informatie die het Europees Parlement of de contractant nodig acht;

- in de loop van de twee maand volgend op het eind van elk contractjaar een geschreven
jaarlijks activiteitenverslag in te dienen, bestaande uit een analyse met als belangrijkste
doel de sterke punten en de aspecten waar verbetering mogelijk is voor de instelling met
betrekking tot de kavel te identificeren.
Dit verslag, dat geen afbreuk mag doen aan de intrinsieke vertrouwelijkheid van de
behandeling van persoonlijke dossiers, is een van de belangrijkste informatie-instrumenten
voor de Afdeling sociale diensten, voor een rechtstreeks contact met de ouders van de
kinderen die de crèche bezoeken. Het verslag moet de afdeling helpen (niet-limitatieve
lijst):
 te zorgen voor een veilige omgeving voor de kinderen, vanuit medisch en

voedingsoogpunt en voor hun ontwikkeling;
 te antwoorden op de vragen gesteld door de ouders, de Europese instellingen

en de plaatselijke autoriteiten;
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 maatregelen in te voeren om het welzijn te bevorderen en om te voorzien in
een gezonde voeding en een evenwichtige ontwikkeling van de kinderen enz.

In dit verslag moeten eveneens aspecten aan bod komen die samenhangen met de
uitvoering van het contract, zoals:
 een overzicht van de geleverde prestaties in het kader van Posten I en II, met

daarin op zijn minst: het aantal onderzoeken bij kinderen dat is verricht / het
aantal vergaderingen en het aantal uren dat is besteed aan vergaderingen met
het personeel en de directie / de onderwerpen die tijdens deze vergaderingen
aan bod zijn gekomen / het totale aantal uren dat in het kader van Posten I en II
is gepresteerd;

 een lijst met geconstateerde problemen of anomalieën;
 een lijst met de suggesties die in de loop van het afgelopen jaar in verband met

de genoemde problemen of anomalieën zijn gedaan aan de Afdeling sociale
diensten en van de maatregelen die zijn genomen;

 een lijst met de andere suggesties die op het moment van de opstelling van het
verslag worden gedaan met betrekking tot de aspecten waar verbetering
mogelijk is en de maatregelen die moeten worden genomen;

 alle andere informatie die het Europees Parlement of de contractant nodig acht.
Het Europees Parlement heeft vanaf de ontvangst van het jaarverslag één maand de tijd
om het verslag met of zonder opmerkingen of voorbehoud goed te keuren dan wel te
weigeren.
Het Europees Parlement kan de termijn voor goedkeuring opschorten om aanvullende
informatie te vragen. Het Europees Parlement stelt de contractant in kennis van de
opschorting middels een aangetekend schrijven met bewijs van ontvangst of per e-mail /
door persoonlijke afgifte tegen ontvangstbewijs.
De contractant beschikt vanaf de ontvangst van de kennisgeving over een termijn van tien
kalenderdagen om de gevraagde aanvullende informatie of een nieuw verslag in te dienen.
De goedkeuring van het verslag wordt geconcretiseerd door de ondertekening ervan door
de verantwoordelijke voor de uitvoering van het contract (Afdeling sociale diensten, directie
van de crèche).
De opvolging van de uitvoering van het contract valt onder de bevoegdheid van de
ordonnateur die het contract ondertekent of van de persoon aan wie hij met het oog hierop
deze bevoegdheid delegeert. De gegevens van de ambtenaar / ambtenaren in kwestie
worden doorgestuurd naar de contractant na kennisgeving van de gunning van het
contract.
De lunchpauzes zijn niet opgenomen in de werktijden van Posten I en II en zijn volledig
voor rekening van de contractant.

De betalingen worden iedere maand aan het einde van de maand uitgevoerd, op basis van:
- de eenheidstarieven per uur van Posten I en II;
- het aantal gepresteerde uren in het kader van Posten I en II;
- de goedkeuring door het Europees Parlement van het door de contractant opgestelde

maandelijks overzicht.
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4. DEELNAME AAN DE AANBESTEDINGSPROCEDURE

De deelname aan deze aanbestedingsprocedure staat onder gelijke voorwaarden open voor alle
natuurlijke personen, rechtspersonen en overheidsorganen van een lidstaat van de Europese Unie
alsook voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en overheidsorganen van een derde land dat met
de Europese Unie een bijzondere overeenkomst op het gebied van overheidsopdrachten heeft gesloten
waardoor ze toegang hebben tot de opdracht die het voorwerp van deze aanbesteding uitmaakt, dit
onder de voorwaarden van deze overeenkomst.

Om vast te stellen of inschrijvers in aanmerking komen, moeten zij in hun offerte het land vermelden
waar ze gevestigd of gedomicilieerd zijn. Zij moeten eveneens de bewijzen hiervan overleggen die
volgens hun nationale wetgeving vereist zijn, of andere gelijkwaardige bewijzen, zodat het Europees
Parlement hun oorsprong kan nagaan.

5. CONSORTIA

Indien de offerte wordt ingediend door een consortium, moet bijlage IV ingevuld en bij de offerte
gevoegd worden.
Ook consortia (groeperingen van marktdeelnemers) mogen inschrijven. Het Europees Parlement
behoudt zich het recht voor te eisen dat het geselecteerde consortium een welbepaalde rechtsvorm
heeft indien dit voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Het Europees Parlement kan
deze eis in elk stadium van de aanbestedingsprocedure verwoorden, en in ieder geval vóór de
ondertekening van het contract.
Indien de opdracht aan een consortium wordt gegund, moet het zijn rechtsvorm vóór de ondertekening
van het contract bewijzen. Deze rechtsvorm kan een van de volgende vormen aannemen:
- een entiteit met een rechtspersoonlijkheid die door een lidstaat wordt erkend;

- een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid, maar die het Europees Parlement voldoende
bescherming biedt ten aanzien van de contractuele belangen (naar gelang van de lidstaat in
kwestie kan dit bijvoorbeeld een consortium of een tijdelijk samenwerkingsverband zijn);

- de ondertekening door alle partners van een soort "volmacht" of gelijkwaardig document als
bevestiging van een samenwerkingsvorm.

De werkelijke rechtspositie van het consortium wordt bewezen aan de hand van een document of
overeenkomst die alle leden van het consortium moeten ondertekenen en bij de offerte wordt gevoegd.
Uitzonderlijk kunnen deze documenten of overeenkomsten na de uiterste datum voor de indiening van
een offerte worden gewijzigd en/of overgelegd, maar in geen geval na de mededeling van de resultaten
van de aanbesteding aan de betrokken inschrijvers. Het Europees Parlement behoudt zich het recht
voor een offerte te verwerpen als de voorwaarden van een overeenkomst tussen de leden van een
consortium in de loop van de procedure worden gewijzigd, als deze niet voorzien in de hoofdelijke
aansprakelijkheid van de leden of als bij de offerte geen rechtsgeldige overeenkomst is gevoegd.
Het Europees Parlement kan andere rechtsvormen aanvaarden waarin hier niet is voorzien, op
voorwaarde dat deze de hoofdelijke aansprakelijkheid van de partijen garanderen en verenigbaar zijn
met de uitvoering van het contract. Hoe dan ook zal het Europees Parlement in het contract dat met het
consortium wordt gesloten, uitdrukkelijk de hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden vermelden.
Bovendien behoudt het Parlement zich het recht voor om contractueel de benoeming van een
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gemeenschappelijke gevolmachtigde te eisen, die de leden van het consortium kan vertegenwoordigen
en onder meer namens de andere leden facturen kan uitgeven.
Op offertes afkomstig van consortia moeten de rol, de bevoegdheden en de ervaring van elk lid van de
groep worden vermeld. De indiening van de offerte gebeurt door alle leden samen, die hoofdelijk
aansprakelijk zijn voor de indiening.
Bij een consortium dient elk lid van de groep het bewijs te leveren dat het recht heeft op toegang tot de
opdracht (het in aanmerking komen) en voldoet aan de uitsluitings- en selectiecriteria. Wat de
selectiecriteria betreft, kan het Europees Parlement de capaciteiten van de andere leden van het
consortium laten gelden om vast te stellen of de inschrijver over de vereiste middelen beschikt om de
opdracht uit te voeren. In dit geval is een verbintenis van deze leden vereist waarbij ze preciseren dat
ze de vereiste middelen ter uitvoering van het contract ter beschikking stellen van de anderen.

6. ONDERAANNEMING

Onderaanneming is toegestaan, maar enkel om een mogelijke langdurige afwezigheid te overbruggen.
Als de inschrijver een beroep doet op onderaanneming, moet hij bijlage V invullen en bij zijn offerte
voegen.
De inschrijver moet in zijn offerte zo nauwkeurig mogelijk aangeven welk gedeelte van de opdracht hij
van plan is uit te besteden en de identiteit van de onderaannemers vermelden. Tijdens de
aanbestedingsprocedure of de uitvoering van het contract behoudt het Europees Parlement zich het
recht voor van de inschrijvers inlichtingen te eisen over de economische en financiële draagkracht en de
technische en beroepsbekwaamheid van de voorgestelde onderaannemer(s). Ook kan het Europees
Parlement de nodige bewijzen eisen om vast te stellen of de onderaannemers aan de vereiste
uitsluitingscriteria voldoen. De inschrijvers wordt ter kennis gebracht dat de voorgestelde
onderaannemers niet in een van de situaties mogen verkeren die beschreven zijn in de artikelen 106,
107 en 109 van het Financieel Reglement en aanleiding geven tot uitsluiting van deelname aan een
opdracht van de Europese Unie.
Het Europees Parlement heeft het recht elke onderaannemer te weigeren die niet voldoet aan de
uitsluitingscriteria (zie hoofdstuk 12) en/of de selectiecriteria (zie hoofdstuk 13).
Verder moet de contractant het Europees Parlement inlichten indien hij later een beroep wil doen op
onderaanneming waarin de offerte niet voorziet. De bevoegde ordonnateur behoudt zich het recht voor
de voorgestelde onderaannemer al dan niet te aanvaarden. Hiertoe kan hij de nodige bewijsstukken
eisen om vast te stellen of de onderaannemer(s) aan de vereiste criteria voldoet (voldoen). De
toestemming van het Europees Parlement wordt altijd schriftelijk verleend.
Gunning van de opdracht aan een inschrijver die een onderaannemer voorstelt, komt neer op
goedkeurig van de onderaanneming.

7. VARIANTEN

Varianten zijn niet toegestaan.

8. PRIJZEN

De prijzen worden herzien volgens de voorwaarden vermeld in het contract.
Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Europese
Unie worden de prijzen exclusief btw en andere soortgelijke belastingen opgegeven.
De inschrijver vult de prijslijst in die is bijgevoegd als bijlage VIII.
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De in de offerte vermelde prijzen moeten vast zijn, alle kosten omvatten en 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.
De inschrijver moet een afzonderlijke prijs opgeven voor elke kavel waarvoor hij de offerte indient. Een
offerte voor meerdere kavels kan een globale prijsvermindering vermelden voor het geval alle kavels
aan dezelfde inschrijver worden gegund. Bij de beoordeling van de ingediende offertes wordt deze
globale prijs evenwel niet in aanmerking genomen. Bij deze beoordeling wordt enkel rekening gehouden
met de afzonderlijke prijs voor elke kavel waarvoor de inschrijver zijn offerte indient.

9. INSCHRIJVINGSGARANTIE (Niet van toepassing)

10. MILIEUASPECTEN

Milieubeleid van het Europees Parlement
De inschrijver aan wie deze opdracht wordt gegund, verbindt zich ertoe 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 VII van dit bestek. 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 in het bijzonder over de toepassing van concrete milieumaatregelen,
bekend is bij al zijn personeel dat voor het Europees Parlement werkt. De inschrijver 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.

11. 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 non-discriminatie en gelijkheid die zijn opgenomen in de
communautaire Verdragen. 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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-

DEEL II - UITSLUITINGS-, SELECTIE- EN GUNNINGSCRITERIA

12. UITSLUITINGSCRITERIA

Artikel 106 van het Financieel Reglement

a) 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;

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 van het Financieel Reglement

b) Van gunning van een opdracht worden uitgesloten inschrijvers die naar aanleiding van de
aanbestedingsprocedure:
a) in een belangenconflict verkeren1;

1 De inschrijvers moeten verklaren dat ze in het kader van de opdracht niet in een belangenconflict verkeren
(economische belangen, politieke of nationale affiniteiten, verwantschaps- of gevoelsbanden of alle andere
gemeenschappelijke betrekkingen of belangen).
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b) valse verklaringen hebben afgelegd in de door de aanbestedende dienst verlangde inlichtingen
voor deelname aan de aanbesteding, of deze inlichtingen niet hebben verstrekt;

c) in een van de gevallen voor uitsluiting van de gunningsprocedure voor deze opdracht verkeren,
zoals bedoeld in lid 1, punten a) t/m f) hierboven.

Beoordeling van de uitsluitingscriteria

1. Alle inschrijvers moeten een naar behoren gedateerde en ondertekende verklaring op erewoord (zie
bijlage III) overleggen.

2. De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, moet binnen 15 kalenderdagen na de datum
van de kennisgeving van de voorlopige gunning en vóór de ondertekening van het contract, de
volgende bewijsstukken overleggen:

- een recent uittreksel uit het strafregister of, bij ontstentenis daarvan, een gelijkwaardig
document dat recentelijk door een gerechtelijke of bestuursrechtelijke instantie van het land van
oorsprong of herkomst werd afgegeven en waaruit blijkt dat geen van de in artikel 106, lid 1,
onder a), b) of e), van het Financieel Reglement genoemde gevallen van toepassing is op de
inschrijver aan wie de opdracht zal worden gegund; idem voor de personen die ten aanzien van
de inschrijver vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid hebben voor de
gevallen vermeld in artikel 106, lid 1, onder b) en e);

- een recent attest, afgegeven door de bevoegde instantie van het desbetreffende land, waaruit
blijkt dat de inschrijver niet in een situatie verkeert als bedoeld in artikel 106, lid 1, onder d) van
het Financieel Reglement;

- wanneer bovengenoemde documenten of attesten niet worden afgegeven door het
desbetreffende land, en ook voor de overige uitsluitingsgevallen als bedoeld in artikel 106 van
het Financieel Reglement, kunnen deze worden vervangen door een verklaring onder ede of, bij
ontstentenis daarvan, een plechtige verklaring die de betrokkene aflegt ten overstaan van een
gerechtelijke of bestuursrechtelijke instantie, een notaris of een bevoegd beroepsorgaan van
het land van oorsprong of herkomst;

3. De inschrijver aan wie de opdracht zal worden gegund, is vrijgesteld van de verplichting de in lid 2
genoemde bewijsstukken te verstrekken als hij deze stukken al in het kader van een andere
gunningsprocedure van het Europees Parlement heeft overgelegd en als de stukken in kwestie niet
meer dan een jaar eerder zijn afgegeven en nog steeds geldig zijn. In dat geval verklaart de
inschrijver op erewoord dat de bewijsstukken al zijn verstrekt in het kader van een eerdere
procedure voor de gunning van een opdracht, die hij moet preciseren, en bevestigt hij dat zijn
situatie ongewijzigd is gebleven.

13. SELECTIECRITERIA

13.1 Bewijs van het statuut en de rechtsbevoegdheid

Als bewijs van zijn statuut en zijn rechtsbevoegdheid moet de inschrijver bij zijn offerte een kopie van
zijn statuut of een gelijkwaardig document voegen, opdat het Europees Parlement zich kan vergewissen
van zijn rechtsvorm en rechtsbevoegdheid om de opdracht uit te voeren. Als bewijs van zijn statuut en
zijn rechtsbevoegdheid moet de inschrijver bij zijn offerte een kopie van zijn statuut of een gelijkwaardig
document voegen, opdat het Europees Parlement zich kan vergewissen van zijn rechtsvorm en
rechtsbevoegdheid om de opdracht uit te voeren. Indien de bovengenoemde bewijsstukken niet worden
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verstrekt, behoudt het Europees Parlement zich het recht voor de offerte als onontvankelijk te
beschouwen.
Bij een offerte die door een natuurlijke persoon wordt ingediend, zijn de vereiste bewijsstukken onder
meer een kopie van een identiteitsbewijs alsook elk ander document dat toelaat de
rechtsbevoegdheid van deze persoon om de opdracht uit te voeren te beoordelen (inschrijving in het
btw-register, het handelsregister of het beroepsregister, enz.).

13.2 Financiële en economische draagkracht

De inschrijver moet over voldoende financiële en economische draagkracht beschikken om de opdracht
gezien de waarde en de omvang ervan volgens de contractuele bepalingen te kunnen uitvoeren. Indien
het Europees Parlement op grond van de door de inschrijver verstrekte inlichtingen twijfels heeft over de
financiële draagkracht van de inschrijver of als deze ontoereikend blijkt om de opdracht uit te voeren,
kan de offerte worden afgewezen zonder dat de inschrijver aanspraak kan maken op enigerlei financiële
vergoeding.
Bovendien eist het Europees Parlement voor de opdracht die het voorwerp van deze aanbesteding
uitmaakt, van de inschrijvers een minimale financiële en economische draagkracht die op grond van de
volgende elementen zal worden beoordeeld:
- de inschrijver moet bewijzen de laatste 2 jaar in de specialisatie voortdurend een omzet te hebben

gerealiseerd of beroepsinkomsten te hebben gehad.
De financiële en economische draagkracht wordt beoordeeld op basis van de volgende, door de
inschrijvers te verstrekken stukken:

- een verklaring betreffende de totale omzet en de specifieke omzet voor de diensten waarop de
opdracht bijlage VI betrekking heeft en die jaarlijks zijn gerealiseerd gedurende een periode van
minimum de laatste twee boekjaren (zie bijlage VI, die volledig moet worden ingevuld, gedateerd
en ondertekend);

- voor natuurlijke personen:  de aanslagen inkomstenbelasting over ten minste de laatste twee
boekjaren. Het bruto-beroepsinkomen wordt als de omzet beschouwd;

- voor rechtspersonen: de financiële balansen van de laatste twee boekjaren, inclusief de
resultatenrekeningen.

Als de inschrijver de verlangde stukken niet kan overleggen, dan mag hij zijn financiële en economische
draagkracht bewijzen met elk ander middel dat het Europees Parlement geschikt acht.
Ook kan de inschrijver verwijzen naar de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de rechtsvorm
van de banden tussen hem en deze entiteiten. In dit geval moet hij het Europees Parlement bewijzen
dat hij over de nodige middelen zal beschikken om de opdracht uit te voeren, bijvoorbeeld door de
verbintenis van deze entiteiten om deze middelen te zijner beschikking te stellen. In dit geval heeft het
Europees Parlement het recht de kandidatuur of de ingediende offerte te weigeren als het twijfels heeft
over de verbintenis of de financiële draagkracht van deze derde partij. In voorkomend geval kan het
Europees Parlement eisen dat de inschrijver en deze andere entiteiten hoofdelijk aansprakelijk zijn voor
de uitvoering van de opdracht.
Onder dezelfde voorwaarden kan een consortium zich beroepen op de draagkracht van de leden van
het consortium of van andere entiteiten.
Bovendien kan de inschrijver zich altijd beroepen op de economische draagkracht van een of meerdere
onderaannemers, op voorwaarde dat deze zich ertoe verbinden deel te nemen aan de uitvoering van de
opdracht. In dit geval beoordeelt het Europees Parlement de draagkracht van de onderaannemer(s) in
verhouding tot zijn (hun) aandeel in de uitvoering van de opdracht.
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13.3 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. Indien het Europees Parlement op grond van de door de inschrijver verstrekte inlichtingen
twijfels heeft over de technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver of als deze ontoereikend
blijkt om de opdracht uit te voeren, kan de offerte worden afgewezen zonder dat de inschrijver
aanspraak kan maken op enigerlei financiële vergoeding.
Voor elke kavel van de opdracht eist het Europees Parlement dat de inschrijvers over de volgende
technische en beroepsbekwaamheid beschikken:
- zij moeten beschikken over de juiste studie- en beroepsdiploma's, namelijk

 houder zijn van een diploma van doctor in de geneeskunde en van de specialisatie
kindergeneeskunde;

 in het bezit zijn van een door de staat waarin zij gevestigd zijn uitgegeven en geldige
vergunning die hen de toelating geeft het beroep uit te oefenen;

- zij moeten kunnen bewijzen over een beroepservaring te beschikken van minimum 2 jaar op het
gebied van de uitvoering van verrichtingen op het gebied van kindergeneeskunde, als werknemer
of in het kader van de uitoefening van een vrij beroep;

- de Franse en de Engelse taal mondeling beheersen, met een spreekvaardigheidsniveau van ten
minste B2 (volgens de algemene schaal met taalniveaus op de volgende bladzijde).

De technische en beroepsbekwaamheid van de marktdeelnemers kan naargelang de aard, de
hoeveelheid of de omvang en het gebruik van de te verrichten diensten met de volgende documenten
worden bewezen:

a) een kopie van de studie- en beroepsdiploma's van de inschrijver;
b) het volledige cv van de inschrijver, met daarin met name:
 diens ervaring op het gebied van de beoefening van de kindergeneeskunde, als werknemer

of in het kader van de uitoefening van een vrij beroep, alsmede de duur hiervan en de aard
van de begunstigden, overheid of particulieren. Indien deze diensten zijn verricht voor een
dienst van een communautaire instelling, moeten de inschrijvers het bewijs hiervan leveren
aan de hand van door de bevoegde autoriteit afgegeven of bekrachtigde attesten;

 de aangegeven taalvaardigheidsniveaus:  moedertaal en andere talen van de Europese
Unie, met indicatie van het bereikte niveau, volgens de op de volgende pagina
weergegeven algemene schaal met niveaus van mondelinge taalvaardigheid. De inschrijver
dient enkel de talen op te nemen waarin zijn taalvaardigheidsniveau ten minste kan
worden beoordeeld als A1.2

c) eventuele taalcertificaten.
De inschrijver kan verwijzen naar de draagkracht van andere entiteiten, ongeacht de rechtsvorm van de
banden tussen hem en deze entiteiten. In dit geval moet hij het Europees Parlement bewijzen dat hij
over de nodige middelen zal beschikken om de opdracht uit te voeren, bijvoorbeeld door de verbintenis
van deze entiteiten om deze middelen te zijner beschikking te stellen. In dit geval heeft het Europees
Parlement het recht de kandidatuur of de ingediende offerte te weigeren als het twijfels heeft over de
verbintenis of de technische en/of beroepsbekwaamheid van deze derde partij.

2 Het aangegeven taalvaardigheidsniveau wordt nagegaan in het kader van de gunningscriteria.
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Hoe dan ook kan de inschrijver zich altijd beroepen op de economische draagkracht van een of
meerdere onderaannemers, op voorwaarde dat deze zich ertoe verbinden deel te nemen aan de
uitvoering van de opdracht. In dit geval beoordeelt het Europees Parlement de bekwaamheid van de
onderaannemer(s) in verhouding tot zijn(hun) aandeel in de uitvoering van de opdracht.
Als het Europees Parlement vaststelt dat een inschrijver in een belangenconflict verkeert dat gevolgen
kan hebben voor de uitvoering van de opdracht, kan het Parlement besluiten dat de inschrijver niet het
gepaste kwaliteitsniveau heeft om de opdracht uit te voeren.

Algemene schaal met niveaus van mondelinge taalvaardigheid

VAARDIG
GEBRUIKER

C2

Kan zonder moeite alles begrijpen wat hij/zij hoort of leest. Kan informatie
van gesproken of geschreven bronnen samenvatten, op een coherente
manier argumenten en uiteenzettingen reconstrueren. Kan zichzelf
spontaan, erg vlot, precies en genuanceerd uitdrukken, ook in meer
complexe situaties.

C1

Kan moeilijke, langere teksten van uiteenlopende aard begrijpen. Kan
impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vlot en spontaan uitdrukken,
zonder al te duidelijk naar woorden te zoeken. Kan de taal flexibel en
efficiënt aanwenden voor sociale, academische en professionele doelen.
Kan duidelijke, goed gestructureerde, gedetailleerde teksten produceren
over complexe onderwerpen, met een weloverwogen tekstopbouw, een
duidelijke samenhang en goed gebruik van verbindingswoorden.

ONAFHANKE
LIJK
GEBRUIKER

B2

Kan de kerngedachten van complexe teksten over concrete en abstracte
onderwerpen begrijpen, ook van technische discussies in zijn/haar
specialisatie. Kan zo vlot en spontaan communiceren dat de regelmatige
interactie met moedertaalsprekers voor geen van beide partijen lastig is.
Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over uiteenlopende
onderwerpen. Kan een standpunt uiteenzetten over een bepaald thema en
daarbij voor- en nadelen en verschillende opties aangeven.

B1

Kan de hoofdpunten begrijpen van standaardcommunicatie over
vertrouwde onderwerpen die regelmatig voorkomen op het werk, op
school, in de vrije tijd enz. Kan omgaan met de meeste situaties die zich
plegen voor te doen tijdens een reis door het gebied waar de taal
gesproken wordt. Kan eenvoudige, coherente teksten produceren over
vertrouwde onderwerpen of onderwerpen die tot de persoonlijke
belangstellingssfeer behoren. Kan ervaringen, gebeurtenissen, dromen,
verwachtingen en ambities beschrijven en beknopt redenen of uitleg
geven voor meningen en plannen.

ONAFHANKE
LIJK
GEBRUIKER

A2

Kan zinnen en vaak voorkomende uitdrukkingen begrijpen met betrekking
tot onderwerpen van onmiddellijk belang (bv. informatie over zichzelf en
familie, boodschappen doen, werk). Kan in eenvoudige en alledaagse
situaties communiceren over vertrouwde en alledaagse onderwerpen. Kan
in eenvoudige termen aspecten van zijn/haar achtergrond, zijn/haar
onmiddellijke omgeving, zijn/haar onmiddellijke behoeften beschrijven.

A1 Kan vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en elementaire zinnen over
concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf en anderen
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voorstellen en kan vragen over persoonlijke gegevens stellen en
beantwoorden (zoals waar iemand woont, mensen die men kent en
dingen die men heeft). Kan op een eenvoudige manier communiceren, als
de gesprekspartner langzaam en duidelijk spreekt en bereid is te helpen.

14. GUNNINGSCRITERIA (op een maximum van 150 punten)

14.1 Kwaliteitscriteria 1, 2 en 3 (op een maximum van 100 punten)

Voor alle kavels zal de opdracht gegund worden aan de inschrijver die de economisch voordeligste
offerte heeft ingediend.
De offertes worden geëvalueerd op basis van een verplichte mondelinge proef met een maximale duur
van één uur, waarvoor alle inschrijvers die de selectiefase hebben gehaald zullen worden uitgenodigd,
met als doel hun diploma's te verifiëren en een beeld te vormen van de in hun offerte aangegeven
taalvaardigheidsniveaus en ervaring.
Het Europees Parlement brengt alle betrokken inschrijvers ten minste 10 dagen op voorhand schriftelijk
op de hoogte van de datum, het uur en de plaats van de afspraak.
Alle inschrijvers voor dezelfde kavel zullen dezelfde vragen worden gesteld.
De proef verloopt op de volgende manier:

a) de inschrijver wordt gevraagd de originelen van de behaalde diploma's en graden die in
zijn offerte zijn opgenomen te tonen: indien geen originele diploma's worden voorgelegd,
wordt de evaluatie onmiddellijk stopgezet en wordt de inschrijver uitgesloten van de
gunning van de opdracht;

b) er worden vier vragen gesteld aan de inschrijver met betrekking tot de kavel in kwestie,
twee in het Frans en twee in het Engels: de inschrijver moet op elke vraag een antwoord
van maximaal 10 minuten formuleren in de taal waarin de vraag werd gesteld, en daarbij
blijk geven van een spreekvaardigheidsniveau dat ten minste overeenkomt met niveau B2
van de hierboven weergegeven algemene schaal met niveaus van mondelinge
taalvaardigheid; inschrijvers die niet communiceren met het vereiste taalniveau worden
afgewezen;

c) er wordt een vraag van algemene aard gesteld aan de inschrijver in elke taal van de
Europese Unie (behalve het Frans en het Engels) die hij middels zijn cv heeft aangegeven
te beheersen: de inschrijver moet antwoorden in de taal waarin de vraag werd gesteld: er
worden 10 minuten besteed aan alle betrokken talen samen.

De kwaliteit van de antwoorden in het kader van punten b) en c) wordt beoordeeld op basis van de
volgende criteria:

 Kwaliteitscriterium nr. 1: kwaliteit van de communicatie3 van de inschrijver, voor de
antwoorden in het kader van punt b);

 Kwaliteitscriterium nr. 2: relevantie en volledigheid van de in de antwoorden in het kader
van punt b) uiteengezette elementen;

3 Onder "communicatie" wordt verstaan: de bekwaamheid zich vlot verstaanbaar te maken door middel van een
gestructureerde, bondige en duidelijke uiteenzetting.
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 Kwaliteitscriterium nr. 3: kwaliteit van de communicatie van de inschrijver in de talen van
de Europese Unie zoals vermeld onder punt c).

Aan de criteria 1, 2 en 3 wordt de volgende wegingscoëfficiënt toegekend:

Kwaliteitscriteria

Maximaal toe te kennen punten

NL EN Andere talen van de
Europese Unie

b)
Gegeven

antwoorden
Vragen 1 en 2

b)
Gegeven

antwoorden
Vragen 1 en 2

c)
Gegeven

antwoorden

nr. 1 10 10
nr. 2 30 30
nr. 3 20

Subtotaal 40 40 20

Totaal 100

De offertes van de inschrijvers moeten de volgende punten halen:
-Kwaliteitscriterium 1: minimum 2,5 punten (minimum aanvaardbaar cijfer = 5 x 0,5) voor elk

van de antwoorden in het FR en het EN, d.w.z. 10 punten voor criterium nr.1
(4 x 2,5);

-Kwaliteitscriterium 2: minimum 6 punten (minimum aanvaardbaar cijfer = 5+1) voor elke taal,
d.w.z. 12 punten voor criterium nr. 2.

14.2 Methode voor de toekenning van punten voor de kwaliteitscriteria 1, 2 en 3

1. Kwaliteitscriterium nr. 1: kwaliteit van de communicatie van de inschrijver (bekwaamheid
zich vlot verstaanbaar te maken door middel van een gestructureerde, bondige en
duidelijke uiteenzetting) in zijn antwoorden in het kader van punt b).

Voor elke taal (EN en FR) en voor elk van de vier vragen (twee in het FR en twee in het
EN) wordt de kwaliteit van de communicatie beoordeeld (maximaal 10 punten) aan de
hand van twee parameters:

 1a: taalkundig niveau (volgens de algemene schaal met niveaus van
mondelinge taalvaardigheid);

 1b: structuur, bondigheid en duidelijkheid van de uiteenzetting.
Voor elke taal wordt het taalkundig niveau als volgt beoordeeld (maximaal 10 punten):

Parameter 1a
Inschrijver drukt zich uit op niveau C2 10 punten
Inschrijver drukt zich uit op niveau C1 7,5 punten
Inschrijver drukt zich uit op niveau B2 5 punten
Inschrijver drukt zich niet uit op niveau B2 Offerte afgewezen

Aan de hand van de structuur, bondigheid en duidelijkheid van de uiteenzetting van de
inschrijver worden de voor parameter 1a behaalde punten als volgt gewogen:
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Parameter 1b (coëf. = wegingscoëfficiënt)
Zeer gestructureerde, bondige en duidelijke uiteenzetting: coëf. 1,00
Gestructureerde, bondige en duidelijke uiteenzetting: coëf. 0,75
Middelmatig gestructureerde, bondige en duidelijke uiteenzetting: coëf. 0.50
Onvoldoende gestructureerde, bondige en duidelijke uiteenzetting: Offerte afgewezen

De punten voor elke taal (EN en FR) worden volgens de volgende formule berekend:
Behaalde punten voor 1a * behaalde coëfficiënt voor 1b

De punten voor criterium nr. 1 worden berekend door de punten van de beoordeling van de
kwaliteit van de communicatie in elk van de talen op te tellen (maximaal 20 punten):

Behaalde punten voor FR + behaalde punten voor EN

2. Kwaliteitscriterium nr. 2: relevantie en volledigheid van de in de antwoorden in het kader
van punt b) uiteengezette elementen (maximaal 60 punten);

Voor elk van de vier vragen (twee in het FR en twee in het EN) wordt de kwaliteit van het
antwoord beoordeeld (maximaal 15 punten) aan de hand van twee parameters:

 Parameter 2a: relevantie van de uiteengezette argumenten;
 Parameter 2b: volledigheid van de uiteengezette argumenten.

De relevantie van de door de inschrijver gebruikte argumenten wordt als volgt beoordeeld
(maximaal 10 punten):
Zeer relevante argumenten 10 punten
Relevante argumenten 7,5 punten
Middelmatig relevante argumenten 5 punten
Weinig relevante argumenten 0 punten (Offerte afgewezen)
De volledigheid van de door de inschrijver gebruikte argumenten wordt als volgt beoordeeld
(maximaal 5 punten):
Ruime volledigheid 5 punten
Goede volledigheid 3 punten
Middelmatige volledigheid 1 punt
Onvoldoende volledig 0 punten (Offerte afgewezen)
De punten voor criterium nr. 2 worden berekend door de punten van de beoordeling van de
antwoorden (twee in het EN, twee in het FR) aan de hand van de twee parameters op te
tellen (maximaal 60 punten).

3. Kwaliteitscriterium nr. 3: kwaliteit van de communicatie van de inschrijver in de talen van
de Europese Unie zoals vermeld onder punt c) (maximaal 20 punten).

De kwaliteit van de communicatie wordt beoordeeld aan de hand van:
 het taalkundig niveau in elke taal (volgens de algemene schaal met niveaus

van mondelinge taalvaardigheid).
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Het maximale aantal punten dat wordt toegekend voor elk van de talen die de inschrijvers
spreken, wordt berekend door de 20 punten voor criterium 3 te delen door het grootste
aantal talen dat een van de inschrijvers spreekt.
Enkel de talen waarvan het taalvaardigheidsniveau ten minste als A1 kan worden
beoordeeld worden in aanmerking genomen.
Bijvoorbeeld:

 een inschrijver spreekt naast EN en FR nog vijf andere talen;
 van alle inschrijvers is dit het grootste aantal talen.

Alle inschrijvers krijgen per taal een zelfde aantal punten, namelijk 20/5 = 4 punten
Deze punten worden vervolgens gewogen aan de hand van de coëfficiënt die bij de
beoordeling van het taalkundig niveau van elke taal is behaald.

Behaalde wegingscoëfficiënt
Elke geteste taal behaalt een coëfficiënt volgens het spreekvaardigheidsniveau:
Inschrijver drukt zich uit op niveau C2 coëf. 1,00
Inschrijver drukt zich uit op niveau C1 coëf. 0,80
Inschrijver drukt zich uit op niveau B2 coëf. 0,60
Inschrijver drukt zich uit op niveau B1 coëf. 0,40
Inschrijver drukt zich uit op niveau A2 coëf. 0,20
Inschrijver drukt zich uit op niveau A1 coëf. 0,10

De punten voor criterium nr. 3 worden berekend door de punten van de beoordeling van elk
van de talen op te tellen.

De totale punten van de beoordeling van de kwaliteitscriteria worden berekend door de punten voor de
criteria 1, 2 en 3 op te tellen.

14.3 Financieel criterium (op een maximum van 50 punten)

De financiële offerte wordt beoordeeld op basis van het bedrag van de prijsopgave, dat zelf is bepaald
op basis van de ingediende prijs.
De inschrijver moet voor alle kavels waarvoor hij zich inschrijft de prijslijst invullen die is opgenomen als
bijlage VIII bij het bestek en een vaste stukprijs per uur in euro (€), zonder btw, inclusief alle kosten die
door de contractant worden gemaakt bij de uitvoering van zijn prestaties, indienen.
De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op het volgende:

- de prijzen moeten worden opgegeven in euro, exclusief BTW4, met maximum twee
cijfers na de komma, en mogen niet worden gewijzigd naar aanleiding van
veranderingen in de wisselkoersen van andere valuta ten opzichte van de euro;

4 Overeenkomstig artikel 3 van het Protocol inzake de voorrechten en immuniteiten van de Europese
Gemeenschappen van 8 april 1965.
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- de prijzen zijn vast en kunnen niet worden herzien tot de datum van de ondertekening
van het contract en uiterlijk zes maanden na de uiterste datum voor de indiening van de
offertes.

Het bedrag van de offerte (Mo) wordt bepaald volgens de volgende formule (voor deze berekening geldt
de hypothese dat het contract loopt gedurende 4 volledige jaren).
Mo = 4 * (uurtarief van Post I * 150 (maximum aantal uren dat jaarlijks kan worden gepresteerd in het
kader van Post I) + uurtarief van Post II * 50 (maximum aantal uren dat jaarlijks kan worden gepresteerd
in het kader van Post II))
Voor alle kavels worden maximaal 50 punten toegekend aan het criterium "prijs".

De goedkoopste offerte die het minimum vereiste aantal punten heeft gehaald bij de beoordeling van de
kwalitatieve criteria nr. 1 en nr. 2 krijgt het maximum van de punten.
De andere offertes krijgen punten in verhouding tot de goedkoopste offerte.
Voor de toekenning van punten aan het criterium prijs wordt de volgende formule gebruikt:

(Mm / Mo) * Maximum aantal toe te kennen punten
Mm: prijs van de goedkoopste offerte
Mo: prijs van de te beoordelen offerte

14.4 Behaald eindcijfer en rangschikking van de inschrijvers

De punten die behaald zijn bij de kwalitatieve en de financiële evaluatie, worden opgeteld.
Voor elk van de kavels wordt de opdracht toegekend aan de inschrijver die een offerte heeft ingediend
die de meeste punten heeft gekregen bij de beoordeling van de gunningscriteria.

15. Bijlagen

Bijgevoegd zijn de bijlagen I tot en met IX.
De marktdeelnemer moet voor de indiening van zijn offerte deze bijlagen invullen en/of de erin
beschreven elementen verstrekken, onverminderd de andere verplichte elementen in de hoofdstukken
12, 13  en 14 van het bestek.
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Bijlage I - Inlichtingenformulier


Kruis het juiste vakje aan en vul de gevraagde rubrieken in voor elk bestanddeel van de inschrijver

Dupliceer zo vaak als nodig voor de identificatie van het alleen deelnemende bedrijf / alle leden van het
consortium / alsmede voor elke opgegeven onderaannemer

Rechtsvorm: 
Natuurlijke persoon


Rechtspersoon


Publiekrechtelijk orgaan

Positie in het eventuele
consortium


Hoofdmandataris van het

consortium


Lid van het consortium


Opgegeven onderaannemer

Bedrijfsnaam5:

Beroep:

Vertegenwoordigd door:
Adres van het
hoofdkantoor of het
domicilie:Postcode:

Postbus:

Stad:

Land:

Btw-nummer: in de vorm PPxxxxxxxx… waarbij PP het land van registratie aangeeft (LU, BE, FR,
DE, …).

Nummer in het beroeps-
of handelsregister:
Plaats van registratie:

Datum van registratie:

Telefoonnummer:

E-mail:

Contactpersoon:

Voor echt en waar
verklaard.

Datum:.......................................................................... ............................ Handtekening:
............................................... Stempel van de marktdeelnemer

5 Ingeval van toepassing.
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Bijlage II – In te vullen formulier financiële identificatiegegevens leverancier (in geval van een
consortium alleen in te vullen door de hoofdmandataris)

FINANCIËLE IDENTIFICATIEGEGEVENS
LEVERANCIER

BANKREKENINGHOUDER
Titel/Rechtsvorm

NAAM

VOORNAAM

Straat

Nummer Postcode

Plaats Land

BTW-nummer

BANKREKENING

IBAN
(verplicht)

SWIFT CODE (BIC) MUNTEENHEID

BANKREKENING
(Nationaal formaat)

NAAM VAN DE BANK

Straat

Nummer Postcode

Plaats Land

Stempel van de bank + Handtekening van haar vertegenwoordiger: (verplicht)*

OPMERKINGEN: Voorbehouden aan de administratie van het Europees Parlement

LEVERANCIERSNR. Type leverancier

DATUM + HANDTEKENING van de vertegenwoordiger

van de ordonnateur (verplicht)

* Het verdient de voorkeur een kopie van een recent bankrekeningafschrift bij te voegen. Op het rekeningafschrift
moet alle informatie staan die hierboven gevraagd wordt onder "NAAM VAN DE REKENING" en "BANK". In dat geval
zijn het stempel van de bank en de handtekening van de vertegenwoordiger van de bank niet verplicht. De
handtekening van de rekeninghouder is in ieder geval verplicht.
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Bijlage III - Verklaring op erewoord betreffende de uitsluitingscriteria en de afwezigheid van
belangenconflicten

Officiële naam van de inschrijver:
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................. ..........

Officieel adres:
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........

Officiële rechtsvorm (enkel voor rechtspersonen):
............................................................................................................................. ........................................
.......................................................................................................................................

Ondergetekende, de heer/mevr. ………………………………, in zijn/haar hoedanigheid van
gemachtigde van de inschrijver, verklaart hierbij op erewoord dat:

(a) de inschrijver niet in staat van faillissement, vereffening, akkoord of surseance van betaling
verkeert of zijn faillissement is aangevraagd of tegen hem een procedure van vereffening,
akkoord of surseance van betaling loopt, dan wel zijn werkzaamheden heeft gestaakt of in een
overeenkomstige toestand verkeert als gevolg van een soortgelijke procedure krachtens de
nationale wet- en regelgeving;

(b) de inschrijver of de personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid ten
aanzien van de kandidaat/inschrijver, niet bij een beslissing van een bevoegde instantie van een
lidstaat met kracht van gewijsde zijn veroordeeld voor een delict dat hun beroepsmoraliteit in het
gedrang brengt;

(c) de inschrijver in de uitoefening van zijn beroep geen ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op
elke grond die de aanbestedende diensten aannemelijk kunnen maken, met inbegrip van
besluiten van de Europese Investeringsbank en internationale organisaties;

d) de kandidaat/inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen tot betaling van
socialezekerheidsbijdragen en belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land
waar de kandidaat/inschrijver is gevestigd, het land van de aanbestedende dienst of het land
waar de opdracht moet worden uitgevoerd;

e) de inschrijver of de personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid ten
aanzien van de kandidaat/inschrijver niet bij een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde
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) de inschrijver geen administratieve sanctie is opgelegd door de aanbestedende dienst zoals
bedoeld in artikel 109, lid 1, van het Financieel Reglement6.

6 De aanbestedende dienst zal in de centrale gegevensbank met uitsluitingen controleren of nog een
administratieve sanctie geldt.
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Opmerkingen:

............................................................................................................................. ........................................

..................................................................................... ................................................................................

............................................................................................................................. ........................................

Hij/zij verklaart hierbij alle specifieke documenten over te leggen die eventueel van hem/haar
worden verlangd.

Ondergetekende is zich ervan bewust dat de opdrachten niet kunnen worden gegund aan
inschrijvers die in de loop van de aanbestedingsprocedure:

(1) in verband met de opdracht in een belangenconflict verkeren; een belangenconflict kan zich
voordoen in geval van een economisch belang, politieke of nationale affiniteit, familiale of affectieve
redenen of welke andere reden voor een gemeenschappelijk belang met de begunstigde ook;

(2) bij de verstrekking van de inlichtingen die door de aanbestedende dienst als voorwaarde voor
deelname aan de opdracht worden verlangd, valse verklaringen hebben afgelegd of deze
inlichtingen niet hebben verstrekt;

(3) in een van de gevallen verkeren voor uitsluiting van de gunning van een opdracht als bedoeld in
artikel 106, lid 1, van het Financieel Reglement (hierboven genoemde gevallen a) t/m f)).

Voorts verklaart ondergetekende op erewoord dat:

- de inschrijver de aanbestedende instantie onverwijld op de hoogte zal brengen van elke situatie
die een belangenconflict uitmaakt of tot een belangenconflict kan leiden;

- de inschrijver geen enkel financieel voordeel of voordeel in natura heeft verleend, nagestreefd,
getracht te verkrijgen of aangenomen, en zich ertoe verbindt geen enkel financieel voordeel of
voordeel in natura te zullen verlenen, nastreven, trachten te verkrijgen of aannemen, van of ten
gunste van welke persoon ook, dat direct of indirect neerkomt op een illegale handeling of een
vorm van corruptie, bij wijze van aansporing of beloning in verband met de gunning of de
uitvoering van het contract;

- de in het kader van deze aanbesteding aan het Europees Parlement verstrekte gegevens
nauwkeurig, oprecht en volledig zijn.

Datum:.......................................................................... ............................ Handtekening:
............................................... Stempel van de marktdeelnemer
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Bijlage IV - Inlichtingenformulier betreffende consortia (eventueel)

Officiële naam van het door het consortium gevolmachtigde lid7:
............................................................................................................................. ........................................
.................................

Officieel adres:
............................................................................................................................. ........................................
.................................

Rechtsvorm van het consortium8:
............................................................................................................................. ........................................
.................................

Ondergetekende, de heer/mevrouw ………………………………, in zijn/haar hoedanigheid van
vertegenwoordiger van de gevolmachtigde van het consortium dat deze offerte heeft ingediend,
verklaart hierbij kennis te hebben genomen van de voorwaarden die het Europees Parlement heeft
vastgesteld om als consortium een offerte te kunnen indienen en van het feit dat de indiening van een
offerte en de ondertekening van deze verklaring gelden als aanvaarding van deze voorwaarden:
"Het consortium moet zijn rechtsvorm in de offerte bewijzen. Deze rechtsvorm kan zijn:

- een entiteit met een rechtspersoonlijkheid die door een lidstaat wordt erkend;
- een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid, maar die het Europees Parlement voldoende

bescherming op het gebied van de contractuele belangen biedt (volgens de lidstaat in kwestie
kan dit bijvoorbeeld een consortium of een tijdelijke vereniging zijn);

- de ondertekening door alle partners van een soort "volmacht" of gelijkwaardig document als
bevestiging van een samenwerkingsvorm.

Het overgelegde document moet de werkelijke rechtspositie van het consortium bewijzen. Bovendien
moeten de marktdeelnemers die deel uitmaken van het consortium zich in dit of een erbij gevoegd
document ertoe verbinden dat ze als inschrijver elk hoofdelijk aansprakelijk zijn bij de uitvoering van het
contract indien dit aan hen wordt gegund.
Het Europees Parlement kan andere rechtsvormen aanvaarden waarin hier niet is voorzien, op
voorwaarde dat deze de hoofdelijke aansprakelijkheid van de partijen garanderen en verenigbaar zijn
met de uitvoering van het contract. In het contract dat met het consortium wordt getekend, zal het
Europees Parlement echter uitdrukkelijk de hoofdelijke aansprakelijkheid vermelden. Bovendien
behoudt het Parlement zich het recht voor om contractueel de benoeming van een gevolmachtigde te
eisen, die de leden van het consortium kan vertegenwoordigen en onder meer namens de andere leden
facturen kan uitgeven."

Inlichtingen betreffende de leden van het consortium

Naam van het lid van
het consortium

Adres van het lid van
het consortium

Naam van de
vertegenwoordiger

van het lid

Beschrijving van de
technische en

beroepsbekwaamheid

7 De naam en het adres vermelden van het lid dat door de overige leden van het consortium gevolmachtigd is
om dit te vertegenwoordigen. Bij gebrek aan een mandaat dienen alle leden van het consortium onderhavige
verklaring te ondertekenen.

8 Invullen als de leden van het consortium een welbepaalde rechtsvorm hebben gekozen. Is er geen
rechtsvorm, niets vermelden.
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en van de economische
draagkracht9

Voor echt en waar verklaard.
Datum:.......................................................................... ............................ Handtekening:

............................................... Stempel van de marktdeelnemer

9 Indien dit reeds in de offerte is beschreven, kan worden verwezen naar de plaats waar deze beschrijving
staat.
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Bijlage V – Verklaring betreffende onderaannemers (eventueel)

Naam van de inschrijver:..........................................................

Ondergetekende, de heer/mevrouw ………………………………, in zijn/haar hoedanigheid van
vertegenwoordiger van bovengenoemde inschrijver, verklaart dat indien deze opdracht of een of
meerdere kavels ervan aan deze inschrijver worden gegund, de volgende marktdeelnemers hieraan als
onderaannemer zullen meewerken:

Inlichtingen betreffende de onderaannemers

Naam en adres van de
onderaannemer

Omschrijving van het gedeelte van de
opdracht dat wordt uitbesteed

Omschrijving van de waarde
(in euro en in percentage van
het  geraamde totaalbedrag

van de opdracht)

Ik weet dat het Europees Parlement zich het recht voorbehoudt om inlichtingen te eisen over de
economische en financiële draagkracht en technische en beroepsbekwaamheid van de voorgestelde
onderaannemer(s). Ook kan het Europees Parlement de nodige bewijzen eisen om vast te stellen of de
onderaannemers aan de uitsluitingscriteria voldoen die gelden voor de inschrijvers.

In dit verband heeft het Europees Parlement het recht om elke onderaannemer te weigeren die niet
voldoet aan de uitsluitings- en/of selectiecriteria.

Verder moet de contractant het Europees Parlement inlichten indien hij later een beroep wil doen op
onderaanneming waarin de offerte niet voorziet. Het Europees Parlement behoudt zich het recht voor
de voorgestelde onderaannemer al dan niet te aanvaarden voor de uitvoering van de opdracht. Hiertoe
kan hij de nodige bewijsstukken eisen om vast te stellen of de onderaannemer(s) aan de vereiste
criteria voldoet (voldoen). De toestemming van het Europees Parlement wordt altijd schriftelijk verleend.

Gunning van de opdracht aan een inschrijver die een onderaannemer voorstelt, komt neer op
goedkeurig van de onderaanneming.

Voor echt en waar verklaard.

Datum:.......................................................................... ............................ Handtekening:
............................................... Stempel van de marktdeelnemer
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Bijlage VI - Financieel inlichtingenformulier

In te vullen door de marktdeelnemer of door elke onderneming die deel uitmaakt van een consortium
met een gezamenlijke mandataris, op basis van de als bijlage te verstrekken financiële balansen

over de laatste drie boekjaren of aanslag inkomstenbelasting
(zie financiële en economische draagkracht, hoofdstuk 13.2 van het bestek).

Totaalbedrag van de omzet of de beroepsinkomsten die jaarlijks is (zijn) gerealiseerd over de laatste
twee boekjaren

Boekjaar n - 1 ..................................................................................... euro
Boekjaar n - 2 ..................................................................................... euro

Bedrag van de omzet of de beroepsinkomsten voor de diensten van de kavel waarvoor wordt
ingeschreven
die jaarlijks is (zijn) gerealiseerd over de laatste twee boekjaren

Boekjaar n - 1 ..................................................................................... euro
Boekjaar n - 2 ..................................................................................... euro

Voor echt en waar verklaard.

Datum:.......................................................................... ............................ Handtekening:
............................................... Stempel van de marktdeelnemer
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Bijlage VII - Milieubeleid van het Europees Parlement

HET MILIEUBELEID VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Het Europees Parlement erkent dat het zijn plicht is om op een positieve manier mee te werken aan
duurzame ontwikkeling op lange termijn, niet alleen in zijn beleid en wetgevingsprocedures, maar ook in
het kader van zijn dagelijkse werking en beslissingen.

Daarom heeft het Europees Parlement besloten om zijn administratie de EMAS-normen te laten
toepassen (EMAS = milieubeheer- en milieuauditsysteem), teneinde de milieuprestatie van zijn
activiteiten, producten en diensten gestaag te verbeteren.

Het Europees Parlement heeft zich ertoe verbonden om:

 zijn koolstofemissies terug te voeren

 een efficiënt gebruik van energie, water en papier te stimuleren

 de beste praktijken in te voeren op het gebied van afvalbeheer

 milieuclausules op te nemen in de procedures voor overheidsopdrachten

 verantwoord en gepast gedrag te promoten door middel van opleiding, voorlichting en
bewustmaking van alle personeelsleden, parlementsleden en hun assistenten over de gevolgen van
hun activiteiten op het milieu

 preventieve maatregelen te nemen tegen vervuiling

 ervoor te zorgen dat de door de milieuwetgeving en -regelgeving opgelegde voorwaarden worden
nageleefd

 ervoor te zorgen dat iedereen binnen deze instelling zich inzet voor EMAS en voor de daaruit
voortvloeiende maatregelen die het milieu ten goede komen

 de nodige middelen te voorzien voor het milieubeheersysteem en de acties die daarmee verband
houden

 een open communicatie en dialoog met de belanghebbenden te stimuleren, zowel intern als extern.

Het Europees Parlement verbindt zich ertoe zijn milieubeleid te omschrijven, uit te voeren en voort te
zetten, en om daarover te communiceren met de parlementsleden, het personeel, de contractanten en
alle andere belanghebbenden en om het toegankelijk te maken voor het publiek.

Het milieubeleid van het Europees Parlement wordt uitgevoerd door middel van het
milieubeheersysteem. De belangrijkste milieuaspecten en de gevolgen daarvan voor de betrokken
locaties worden rechtstreeks of indirect afgedekt in het milieubeleid en het betreffende systeem wat het
mogelijk maakt om overeenkomstige doelstellingen vast te stellen.

Jerzy BUZEK, Voorzitter Klaus WELLE, secretaris-generaal
Brussel, 28 september 2010 Brussel, 28 september 2010
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Bescherming van het milieu (EMAS) in de gebouwen van het
Europees Parlement

Bestemd voor het personeel van de bedrijven die voor het
Europees Parlement werken

Wat is EMAS?

EMAS is het systeem dat het Europees Parlement (EP) toepast om de
impact van zijn activiteiten op het milieu te beperken. EMAS is een
systeem voor milieubeheer en milieuaudit, gebaseerd op ISO-normen
14 001:2004 en EMAS-verordening 1221/2009. Het Parlement is gaan
werken met EMAS na een besluit van het Bureau in 2004.

De Voorzitter en de secretaris-generaal van het EP hebben het EMAS-
beleid ondertekend. In dit document verbindt het Parlement zich ertoe
om op een aantal domeinen, zoals het produceren van kantoor- en
keukenafval, het gebruik van gevaarlijke stoffen, de uitstoot van CO2 -
teneinde de strijd aan te binden tegen de opwarming van de aarde -,
het verbruik van energie, water en papier, de naleving van de
milieuwetgeving, de opleiding van het personeel…constant
inspanningen te leveren om de impact op het milieu te beperken.

Hoe kan mijn bedrijf helpen om het milieu in het EP te verbeteren?
Door de geldende milieuwetgeving na te leven, evenals alle milieuvoorschriften en –
procedures. Uw bedrijf moet ervoor zorgen dat iedereen die een taak heeft die een
aanzienlijke impact heeft op het milieu, de nodige informatie heeft ontvangen. Uw
bedrijf speelt dus een essentiële rol bij het verbeteren van de kwaliteit van het milieu
in het EP.

Onze verbintenissen op het vlak van de milieubescherming zijn ook vastgelegd in
onze nieuwe contracten: “De contractant verbindt zich ertoe de milieuaspecten van
deze opdracht na te leven, evenals iedere andere in het bestek opgenomen
voorwaarde op dit gebied en nader uitgewerkt, in voorkomend geval, in de offerte van
de contractant. Het Europees Parlement behoudt zich het recht voor om rechtstreeks
bij de contractant de nodige verificaties en controles uit te voeren om na te gaan of
wordt voldaan aan de opgelegde milieueisen (…).Het Europees Parlement is
gerechtigd het contract op te zeggen wanneer is vastgesteld dat de contractant de
opgelegde milieueisen niet in acht neemt dan wel weigert het Europees Parlement of
een naar behoren gevolmachtigd orgaan verificaties te laten verrichten.”

Als u stoffen gebruikt die gevaarlijk zijn voor het
milieu, bent u verplicht om de geldende
wetgeving na te leven en de milieuprocedures
van het EP te kennen. Voor meer informatie
kunt u zich wenden tot uw contactpersoon in het
Europees Parlement.

Als u zich in onze gebouwen bevindt en vaststelt dat er een ongeluk is
gebeurd met aanzienlijke gevolgen voor het milieu (zoals een brand,

De ondertekening van
het EMAS-beleid op
28 september 2010
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ontploffing of een lek van water, stookolie, gas, olie of een andere
gevaarlijke stof), wordt u verzocht de Dienst Veiligheid op de hoogte te
brengen (     85112). U kunt op hetzelfde nummer terecht voor medische
noodgevallen.

Wij bedanken de contractanten en de
onderaannemers van het Parlement voor hun
waardevolle medewerking aan het sorteren, opslaan
en hergebruiken van afval. Wij willen u eraan
herinneren hoe belangrijk het is om afval te sorteren
en zouden u willen vragen uw collega’s bewust te
maken van het belang van hun bijdrage aan het
milieu.

En wat zou mijn bedrijf kunnen doen als het andere gevolgen heeft voor het milieu?
Als de activiteiten die door uw bedrijf voor het Europees Parlement worden uitgeoefend
andere gevolgen hebben voor het milieu (verbruik van papier, brandstof, elektriciteit, water of
productie van een ander soort afval …) kunt u samen met uw contactpersoon in het Europees
Parlement bekijken hoe u kunt proberen om uw milieuprestatie te verbeteren (ook het EMAS-
team staat daarvoor te uwer beschikking).

Een paar tips voor alledag:

En wat heeft het Europees Parlement al concreet gedaan voor het milieu? Het
EP is al lang bezig met het verbeteren van het milieu. Hier volgen een paar
concrete voorbeelden:

- Het EP heeft zich ertoe verbonden om tegen 2020 zijn CO2-uitstoot met 30% te
verminderen.

- Het Parlement sorteert en hergebruikt afval en heeft in het bijzonder aandacht
voor gevaarlijke stoffen.

- De elektriciteit die in Parlement wordt gebruikt is voor 100% afkomstig uit
hernieuwbare energiebronnen, op alle drie de vergaderlocaties.

- Het EP hanteert milieuclausules bij overheidsopdrachten.

Bespaar energie. Doe het licht uit als het niet nodig is
en bespaar elektriciteit.

Bespaar water. Draai de kraan goed dicht en licht de
verantwoordelijke dienst in als u een lek vaststelt.

Neem liever de trap. Dat is beter voor uw gezondheid
en milieuvriendelijker!

Geef de voorkeur aan het openbaar vervoer
voor uw verplaatsingen. Vervoer is een van de
grootste bronnen van CO2-uitstoot.

Recycle uw afval. Raap uw afval op en gebruik
de juiste afvalemmers. Afval dat niet goed
gesorteerd werd, kan niet gerecycled worden!
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Wist u dat het Parlement in het bezit is van een EMAS-
certificaat en een ISO-certificaat 14001:2004? Zo worden
elk jaar externe audits uitgevoerd en ook uw aandeel in
het milieubeheersyteem zal worden geëvalueerd.

EMAS, dat bent u!

EMAS-214
Wij kijken uit naar uw voorstellen en suggesties:

emas@europarl.europa.eu ;    (+352.4300) 22500
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Bijlage VIII - Prijslijst

De inschrijver moet een afzonderlijke prijs opgeven voor elke kavel waarvoor hij de offerte indient.
Een offerte voor beide kavels kan een globale prijsvermindering vermelden voor het geval alle kavels
aan dezelfde inschrijver worden gegund. Bij de beoordeling van de ingediende offertes wordt deze
globale prijs evenwel niet in aanmerking genomen. Bij deze beoordeling wordt enkel rekening gehouden
met de afzonderlijke prijs voor elke kavel waarvoor de inschrijver zijn offerte indient.

KAVEL 1

Verrichting van diensten op het gebied van kindergeneeskunde in de crèche CPE II
De prijs moet uitgedrukt zijn in euro, exclusief belastingen, met ten hoogste twee cijfers achter de

komma.
Hij dekt alle uitgaven die in het kader van de uitvoering van dit contract ten laste van de contractant

komen.

Post I
Eenheidstarief per uur

Post II
Eenheidstarief per uur

...............................................€ ...............................................€

KAVEL 2

Verrichting van diensten op het gebied van kindergeneeskunde in de crèche CPE V
De prijs moet uitgedrukt zijn in euro, exclusief belastingen, met ten hoogste twee cijfers achter de

komma.
Hij dekt alle uitgaven die in het kader van de uitvoering van dit contract ten laste van de contractant

komen.

Post I
Eenheidstarief per uur

Post II
Eenheidstarief per uur

...............................................€ ...............................................€

Onderstaande prijslijst hoeft alleen te worden ingevuld, als de marktdeelnemer een verlaagde
totaalprijs wil opgeven voor het geval beide kavels aan hem worden gegund.

KAVEL 1 + KAVEL 2

Verrichting van diensten op het gebied van kindergeneeskunde in de crèches CPE II en CPE V
De prijs moet uitgedrukt zijn in euro, exclusief belastingen, met ten hoogste twee cijfers achter de

komma.
Hij dekt alle uitgaven die in het kader van de uitvoering van dit contract ten laste van de contractant

komen.

Post I
Eenheidstarief per uur

Post II
Eenheidstarief per uur

...............................................€ ...............................................€
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Bijlage X - Etiket dat bij de indiening van de offerte op de binnenste en de buitenste enveloppe moet
worden aangebracht

In geval van meerdere pakketten of enveloppen: bovenstaand document kopiëren en gebruiken
voor elke zending.
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