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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 - Model voor uitvoeringsgarantie
Bijlage IX - Prijslijst
Bijlage X - Algemene gids inzake hygiëne in de crèches
Bijlage XI - Etiket dat bij de indiening van de offerte op de binnenste en de buitenste enveloppe moet
worden aangebracht
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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 een contract voor de levering van catering-
en wasserijdiensten in de CPE II-crèche van het Europees Parlement (hierna "het Parlement") in
Luxemburg.
Voor deze aanbesteding heeft een aankondiging plaatsgevonden 173875 in het Publicatieblad van de
Europese Unie 2014/S 100 van 24/05/2014.

3. OMSCHRIJVING, DOEL EN GERAAMD BEDRAG VAN DE OPDRACHT

3.1 Context van de opdracht

De CPE II-crèche wordt beheerd door de afdeling Sociale Diensten van het Europees Parlement voor
alle Europese instellingen in Luxemburg en heeft een maximumcapaciteit van 111 kinderen.
Momenteel bestaat de crèche uit:

- 3 groepen voor kinderen van 3 - 18 maanden, met in elke groep 12 plaatsen;
- 5 groepen voor kinderen van 18 - 42 maanden, met in elke groep 15 plaatsen.

In 2013 bedroeg de bezettingsgraad van de structuur 100 % van het maximum van 111 plaatsen.
Het team van opvoeders telt ongeveer 40 personen.
De crèche is van maandag t/m donderdag open van 8.00 tot 19.00 uur en op vrijdag van 8.00 t/m 18.30
uur, behalve op feestdagen en op de voor alle Europese instellingen gemeenschappelijke
sluitingsdagen van de kantoren: de sluitingsdagen worden de contractant meegedeeld aan het begin
van elk contractjaar, waarbij de crèche gesloten kan zijn tussen Kerstmis en Nieuwjaar en tijdens de
feestdagen van Pasen.
De diensten moeten ter plaatse worden geleverd, van 8.00 tot 17.00 uur, alle dagen waarop de crèche
open is.
De hierboven genoemde bezettingsgraad heeft betrekking op de kinderen die zijn ingeschreven: hun
dagelijkse aanwezigheid wordt gedefinieerd in hoofdstuk 3.10.1 en in de als bijlage IX bijgevoegde
prijslijst.

3.2 Voorwerp en looptijd van het contract

Het uit deze aanbestedingsprocedure voortvloeiende contract dient in werking te treden op
1.9.2014.
Het contract heeft een totale looptijd van 48 maanden. De uitvoering ervan kan pas aanvangen
nadat het contract is ondertekend.
In eerste instantie heeft het contract een looptijd van 1 jaar. Het wordt van jaar tot jaar
stilzwijgend verlengd voor een totale looptijd van 4 jaar, behalve indien één van de partijen de
andere partij zijn intentie meedeelt het contract niet te verlengen en indien deze kennisgeving
ten minste 6 maanden voor de jaarlijkse termijn van het contract door de andere partij wordt
ontvangen.
De contractant moet alle dagen waarop de crèche open is, van 8.00 tot 17.00 uur catering- en
wasserijdiensten leveren, om:
- alle kinderen en het in de crèche aanwezige personeel te voorzien van gezonde en

evenwichtige voeding;
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- al het in de crèche gebruikte linnen volstrekt schoon en hygiënisch te houden.

3.3 Algemene verplichtingen van de contractant

De contractant:
- moet alle voorschriften in acht nemen die gelden in het Groothertogdom Luxemburg, met

name op het gebied van belastingen, arbeidsrecht, sociale zekerheid, veiligheid, hygiëne
en bescherming op het werk;

- moet het contract uitvoeren volgens de contractbepalingen en de beste professionele
praktijken, met inachtneming van de beroepsregels en de beroepsethiek;

- moet alle maatregelen nemen om schade aan derden te voorkomen en onverwijld elke
afwijking signaleren die schade aan personen of goederen zou kunnen berokkenen;

- als de beschrijving in het bestek verschilt van de geldende normen, kiezen voor het
strengste voorschrift en het Europees Parlement hiervan op de hoogte brengen aan de
hand van referenties of bewijsstukken.

Afgezien van de contractverplichtingen behoudt de contractant zijn volledige
beheersautonomie.

3.4 Niet-limitatieve beschrijving van de verrichtingen

De roerende en onroerende infrastructuur, de diensten en de goederen die door het Europees
Parlement ter beschikking worden gesteld van de contractant, worden beschreven in hoofdstuk
3.7.
De verrichting van de diensten vereist een inspanningsverplichting met betrekking tot
personeel en technische middelen, volgens de beschrijving in hoofdstuk 3.5, waarbij het
personeel en de technische middelen in kwestie volledig ten laste van de contractant zijn en
blijven: het materiaal en het personeel die niet in de lijsten in kwestie staan (met uitzondering
van degene die rechtstreeks verbonden zijn met de infrastructuur) en die toch nodig zijn voor
de uitvoering van het contract, komen ook ten laste van de contractant.

3.4.1 De cateringdiensten bestaan uit:

 het voorstellen van menu's voor de kinderen en het personeel, die voor
goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de directie van de crèche;

 de verstrekking van alle producten, levensmiddelen en dranken voor de
samenstelling van alle maaltijden (kinderen en volwassenen), lichte maaltijden,
buffetten bij feesten en lichte maaltijden tijdens de vergaderingen van ouders en
opvoeders;

 de verstrekking van de ingrediënten die worden gebruikt bij de door de opvoeders
georganiseerde culinaire activiteiten en proeven;

 de bereiding van maaltijden voor de 100 kinderen die gemiddeld aanwezig zijn,
met leeftijden van 3 maanden tot 3 jaar, en voor ongeveer 40 volwassenen;

 de verstrekking van de schoonmaakproducten voor de keuken en voor het
onderhoud van het linnen;

 het schoonmaken en het dagelijks onderhoud van het keuken- en het
wasserijmateriaal;

 het wassen en het onderhoud van het linnen.

3.4.2 De wasserijdiensten bestaan uit:

 het dagelijks onderhoud van het linnen van de kinderen en van de werkkleren
(wassen, strijken en naaiwerk);

 de verdeling van het schone linnen in de verschillende groepen;
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 het opmaken van de bedden in de slaapruimte van elke groep met het schone
linnen;

 het ophalen van de vuile was na elke maaltijd en na het middagslaapje van de
kinderen;

 de schoonmaak en het onderhoud van de wasserij volgens de regels van de kunst,
met gebruikmaking van het in de wasruimte aanwezige materiaal, aan te vullen,
door de contractant, met al het materiaal dat nodig is;

 de opstelling van een jaarlijkse inventaris, het beheer van de linnenvoorraad en de
nodige aankopen;

 assistentie bij de catering, indien nodig.

3.5 Personeel en technische middelen

De contractant:
- moet, met inachtneming van de eisen van het Parlement, in de CPE II-crèche een

operationeel team installeren, met al het personeel en alle technische middelen die
worden omschreven in het bestek, alsmede het personeel en de middelen die daarin niet
staan vermeld, maar die essentieel worden geacht voor een optimale uitvoering van het
contract, zowel wat de gevraagde verrichtingen betreft als wat ad-hocoplossingen betreft
voor alle problemen die zich kunnen voordoen, met name op het gebied van
voedselveiligheid. Het personeel, de diensten en de goederen ten laste van de contractant
moeten in elk geval volstrekt overeenkomen met de beschrijving in het contract en
voldoen aan de wettelijke bepalingen op het gebied van opleiding, diploma's,
specificaties, normen en toepasselijke regelingen die gelden voor de in het contract
bedoelde gebieden.

- moet ervoor zorgen dat het Europees Parlement op elk moment een of meer personen van
de directie kan bereiken, met name om het hoofd te bieden aan een crisis op het gebied
van voedselveiligheid. Hiertoe worden de naam en het telefoonnummer van de personen
in kwestie opgegeven in bijlage I;

- moet, op eigen verantwoordelijkheid, uitsluitend personeel selecteren, in dienst nemen en
bezoldigen dat volledig voldoet aan de wettelijke bepalingen van het Groothertogdom
Luxemburg, dat nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht en dat beschikt over
de vereiste beroepskwalificaties, een onberispelijke moraliteit en een
gezondheidstoestand die verenigbaar is met de gevraagde verrichtingen (zie hoofdstuk
3.10.5);

- moet zijn personeel een medisch onderzoek laten afleggen bij een arts vóór het begin van
de verrichting van de diensten, alsmede, in geval van een contractverlenging, elk jaar van
uitvoering van het contract;

- moet de goedkeuring van het Europees Parlement verkrijgen voor het organigram van het
operationele team, alsmede voor de documenten met betrekking tot het personeel in
kwestie;

- moet het Europees Parlement onmiddellijk op de hoogte brengen van elk ontslag dat in
het operationele team wordt genomen of gegeven;

- moet snel elke afwezige werknemer van het operationele team door een persoon met een
gelijkwaardige opleiding vervangen;

- moet dagelijks een aanwezigheidslijst opstellen waarop de uren staan vermeld die elke
werknemer heeft gepresteerd;

- moet erop toezien:
 dat zijn personeelsbestand stabiel is;
 dat de dienstverlening wordt verricht in optimale omstandigheden wat sereniteit

en goede verstandhouding betreft;
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 dat het personeel in alle functies naar behoren is opgeleid, zodat het zich op
professionele wijze aan de voorschriften van het contract kan houden: hiertoe
neemt de contractant alle opleiding van zijn personeel op zich, inclusief die van
vervangend personeel;

 dat het personeel zich onberispelijk gedraagt en er verzorgd uitziet, om te voldoen
aan de strengste normen op het gebied van hygiëne en veiligheid, overeenkomstig
de geldende wetgeving.

- moet de afdeling Sociale Diensten bij de inwerkingtreding van het contract en bij elke
wijziging de volgende documenten verstrekken:
 een gedetailleerd organigram van het vaste personeel en van het

vervangingspersoneel, dat moet worden opgeleid voor de diverse taken die
binnen de keuken/wasserij worden uitgevoerd. Dit organigram kan alleen met
toestemming van het Parlement worden gewijzigd, behalve in een door de
contractant naar behoren gemotiveerd noodgeval;

 het individuele dossier van het vaste personeel en van het vervangingspersoneel,
met daarin:
 de beroepskwalificaties van de betrokkenen (cv, diploma's, talenkennis en

ervaring);
 documenten ter staving van hun onberispelijke moraliteit (uittreksel uit het

strafregister of evenwaardig document);
 documenten ter staving van een gezondheidstoestand die verenigbaar is met

de gevraagde verrichtingen (medisch attest);
 documenten die aangeven welke functie zij bij de contractant bekleden en op

welke datum zij in dienst zijn gekomen bij de crèche.
Het Parlement behoudt zich het recht voor:
- om op om het even welk moment tussenbeide te komen met betrekking tot elke kwestie

die verband houdt met gezondheid of hygiëne;
- zich te verzetten tegen de aanwerving of het in dienst houden van een door de contractant

aangetrokken personeelslid.

3.6 Naleving van de voorschriften op het vlak van veiligheid en toegang tot de gebouwen

Het Europees Parlement en de Europese Commissie staan in voor de veiligheid van het
gebouw en zorgen voor de aanwezigheid van veiligheidspersoneel en personeel voor
brandbestrijding.
De contractant moet zich strikt houden aan alle op locatie geldende veiligheidsvoorschriften,
met name ten aanzien van de brandveiligheid.
Het gebouw is alleen toegankelijk voor ouders of wettige voogden en voor personen die
gemachtigd zijn om kinderen te brengen of te halen, alsmede voor het personeel dat er werkt.
De toegang van het personeel van de contractant is onderworpen aan de regels die zijn
vastgesteld door het Europees Parlement en de Europese Commissie. Ieder personeelslid krijgt
een toegangsbewijs, dat permanent en zichtbaar moet worden gedragen bij het betreden en
verlaten van de opvangvoorzieningen.
De contractant stelt een lijst op van de personen van zijn team die belast zijn met de uitvoering
van de prestaties en houdt deze lijst up-to-date. Deze lijst wordt bezorgd aan de afdeling
Sociale Diensten, die hem doorstuurt naar de Veiligheidsdienst, met het oog op de verkrijging
van de toelatingen voor toegang tot de gebouwen.
Het is mogelijk dat wordt voorzien in een automatisch systeem voor toegangscontrole in
functie van het door het Europees Parlement of de Europese Commissie vastgestelde
alarmniveau.
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De contractant moet zonder voorbehoud alle eventuele door het Europees Parlement
uitgevoerde wijzigingen met betrekking tot de infrastructuur van het gebouw aanvaarden: de
contractant houdt hier rekening mee in het kader van zijn beheer, zonder dat dit bijkomende
kosten voor het Europees Parlement met zich meebrengt, noch enige vorm van vergoeding.
Het gebouw staat permanent onder toezicht door middel van een gesloten televisiecircuit. Het
bewakingssysteem voldoet aan de eisen die zijn vastgesteld in de regelgeving betreffende de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Verordening (EG) nr. 45/2001 betreffende de
bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens).

3.7 Roerende en onroerende infrastructuur die ter beschikking worden gesteld van de contractant

De lokalen, het meubilair, de installaties van de keuken en de wasserij en het materiaal dat
nodig is voor de exploitatie (keukengerei, vaatwerk, glazen, bestek, dienwagentjes enz.),
inclusief linnen, schorten en handdoeken, worden de contractant gratis ter beschikking gesteld.
De contractant mag een en ander alleen gebruiken voor de verrichtingen waarop dit contract
betrekking heeft en enkel om aan de behoeften van het Europees Parlement te voldoen. Elke
andere, niet in het contract opgenomen activiteit is verboden.
De contractant verbindt zich ertoe de roerende en onroerende infrastructuur als een goede
huisvader te gebruiken en zich te houden aan de huisregels van het Europees Parlement.
Hij verbiedt zijn personeel materiaal of goederen uit de lokalen van de crèche te verwijderen.
Bij de inwerkingtreding van het contract en elk contractjaar worden op contradictoire wijze
een inventaris van het meubilair en het materiaal, alsmede een plaatsbeschrijving opgesteld.
De inventaris en de plaatsbeschrijving zijn een integrerend bestanddeel van het contract.
Het Parlement is verantwoordelijk voor:
- de inkoop van het materiaal en de contracten voor het onderhoud ervan;
- de dagelijkse schoonmaak en het onderhoud van de lokalen, inclusief plafonds, muren,

vloeren en vensters;
- de ontsmetting en ontratting van de lokalen;
- de nodige verwarming, verlichting en energie (water, gas, stroom);
- de telefoon-, fax- en portokosten en de afvalverwijdering en -verwerking.

3.8 Diensten en goederen ten laste van de contractant

De contractant verbindt zich ertoe de roerende en onroerende infrastructuur als een goede
huisvader te gebruiken en zich te houden aan de huisregels van het Europees Parlement.
Hij verbiedt zijn personeel materiaal of goederen uit de lokalen van de crèche te verwijderen.
Tijdens de hele contractperiode en de eventuele verlengingen hiervan komt het volgende ten
laste van de contractant:
- een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid die de

schade dekt die kan worden berokkend aan personen, met inbegrip van de kinderen, en
aan de lokalen en de voorzieningen die met het oog op of naar aanleiding van de
dienstverlening worden verstrekt; de contractant moet het Parlement een kopie van de
verzekeringspolis verstrekken;

- het computermateriaal dat de contractant nodig heeft voor de verrichtingen die hem zijn
opgelegd;

- de verstrekking van alle producten, levensmiddelen en dranken voor de samenstelling van
alle maaltijden, lichte maaltijden, buffetten bij feesten en lichte maaltijden tijdens de
vergaderingen van ouders en opvoeders;
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- de verstrekking van de ingrediënten die worden gebruikt bij de door de opvoeders
georganiseerde culinaire activiteiten en proeven;

- de nodige werkkleren en beschermende kledij voor zijn personeel;
- het schoonmaken, onderhouden en in goede staat houden van het meubilair en het

materiaal die voor de uitvoering van de verrichtingen worden gebruikt: het Parlement
behoudt zich het recht voor op elk moment de goede staat van het voornoemde te
inspecteren (de controles kunnen zonder onderscheid worden uitgevoerd door de directie
van de crèche, het comité voor hygiëne van het Parlement, de kinderarts enz.);

- passende producten en artikelen voor het schoonmaken van het meubilair en het materiaal
die worden gebruikt voor de uitvoering van de verrichtingen;

- producten voor de reiniging van het linnen, die hypoallergeen moeten zijn;
- ontsmettingsmiddelen (in geval van luizen, buikgriep enz.);
- de opslag en de verwijdering van gebruikte olie.

3.9 Opleiding van het personeel van de contractant

De contractant moet erop toezien dat zijn personeel in alle functies naar behoren is opgeleid:
- om de verrichtingen uit te voeren volgens de strengste professionele normen;
- om de hygiënische voorschriften conform de geldende wetgeving en de aanwijzingen van

de directie van de crèche toe te passen en na te leven;
- om ervoor te zorgen dat de dienstverlening wordt verricht in optimale omstandigheden

wat sereniteit en goede verstandhouding betreft.
De contractant neemt alle opleiding van het personeel voor zijn rekening, inclusief die van het
vervangingspersoneel, om hun kennis up-to-date te houden.
De vereiste profielen worden beschreven in hoofdstuk 3.10.5 van het bestek.

3.10 Uitvoering van het contract

3.10.1 Van alle personen die in de crèche aanwezig zijn,

zijn er gemiddeld 100 kinderen die aanwezig zijn alle dagen dat de crèche open is (30
kinderen van 3 tot 18 maanden / 70 kinderen van 18 tot 42 maanden),
zijn er gemiddeld 30 opvoeders van het Parlement die aanwezig zijn alle dagen dat de crèche
open is.
Om de contractant in staat te stellen zijn verrichtingen aan de omstandigheden aan te passen,
verstrekt de directie van de crèche hem de volgende informatie:
- 7 dagen op voorhand: de vooruitzichten wat het aantal opvoeders en kinderen betreft dat

naar verwachting aanwezig zal zijn en het aantal maaltijden dat waarschijnlijk zal moeten
worden bereid;

- elke morgen vóór 9.30 uur: het aantal normale en speciale maaltijden dat moet worden
bereid.

3.10.2 Beheer van de levensmiddelen

De contractant:
- moet zorgen voor de levering van alle producten en levensmiddelen die nodig zijn voor

de bereiding van de zogeheten "normale" en "speciale" maaltijden, die moeten voldoen
aan de criteria van de kinderdiëtiek, alsmede voor de levering van dieetproducten, met
uitzondering van zuigelingenmelk, die wordt geleverd door de crèche;
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- moet voor de bereiding van de maaltijden verse, gevarieerde producten gebruiken van de
hoogste kwaliteit die alle nodige stoffen leveren die nodig zijn voor de ontwikkeling van
jonge kinderen. Diepgevroren producten mogen alleen worden gebruikt voor de bereiding
van dieetmenu's, als er een vermoeden bestaat van allergie of intolerantie;

- moet, rekening houdend met de mogelijkheden van de markt, voorrang geven aan
producten van de biologische landbouw, seizoensproducten en producten uit de regio;
De producten en levensmiddelen omvatten:
 vlees en gefileerde vis zonder graten;
 fruit en groente;
 dieetproducten;
 olijfolie, met name voor de soepen;
 zonnebloemolie voor de andere bereidingen; andere olie van vergelijkbare of

hogere kwaliteit mag eveneens worden gebruikt op verzoek of met instemming
van de directie van de crèche of de afdeling Sociale Diensten;

 mineraalwater met weinig mineralen.
Schaaldieren zijn niet toegestaan.

- moet iedere dag speciale maaltijden kunnen bereiden om te voorzien in de specifieke
behoeften van bepaalde kinderen, volgens de voorschriften van hun behandelende
kinderarts;

- moet de voorraad bewaken door een register bij te houden met de vervaldata van de
producten die erin zitten; op eenvoudig verzoek wordt dit register ter beschikking gesteld
en kan het worden gecontroleerd door de directie van de crèche, de afdeling Sociale
Diensten en elke andere bevoegde instantie;

- moet zich ertoe verplichten in geval van een voedselcrisis de specifieke instructies van de
afdeling Sociale Diensten te volgen.

3.10.3 De maaltijden

De menu's zijn eenvoudig en ter wille van de kinderen worden sterke, kruidige, zure, bittere
enz. smaken vermeden, tenzij de directie van de crèche andere aanwijzingen geeft.
De kwaliteit van de geleverde en de bereide producten wordt regelmatig gecontroleerd door de
directie van de crèche, alsmede door externe dienstverleners die een contract hebben met het
Europees Parlement of de Europese Commissie. Deze instanties voeren ook periodiek
controles uit van de hygiëne. Bij een positief resultaat neemt de contractant zo snel mogelijk
alle corrigerende maatregelen die nodig zijn.
Het Parlement behoudt zich het recht voor te vragen dat specifieke producten en
levensmiddelen worden gebruikt, inclusief specifieke merken. Er kunnen ook opmerkingen
worden gemaakt over hoeveelheden die te klein worden geacht.
De contractant moet de specifieke verzoeken van het Parlement inwilligen.

3.10.4 Werking van de keuken

De maaltijden, lichte maaltijden en tussendoortjes moeten iedere dag in de keuken van de
crèche worden bereid met naleving van alle geldende normen op het gebied van hygiëne,
overeenkomstig de geldende wetgeving, met name de HACCP-procedures (Hazard Analysis
Critical Control Point); hetzelfde geldt voor banketten.
Het personeel moet ervoor zorgen dat de maaltijden op tijd worden opgediend en organiseert
zijn arbeidstijd dienovereenkomstig.
Het met de verrichtingen belaste personeel moet zorgen voor een toereikende aanwezigheid
tussen 8.00 en 17.00 uur, wanneer onder de controle van de directie van de crèche de volgende
taken moeten worden uitgevoerd:
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a. Voor de maaltijden, lichte maaltijden en tussendoortjes:
 plaatsing van de bestellingen (wekelijkse en dagelijkse bestellingen);
 controle en de inontvangstneming van de leveringen;
 beheer van de voorraden;
 opstelling van de maandelijkse inventarissen;
 bereiding van de maaltijden volgens de menu's die zijn voorgesteld door de

contractant en voor goedkeuring voorgelegd aan de directie van de crèche, voor
maximum 150 personen, inclusief maaltijden voor kinderen met een speciaal
dieet:
 maximum 35 kinderen van 3 tot 18 maanden – gemalen/gemixte

voeding (twee soorten maaltijden);
 maximum 75 kinderen van 18 tot 42 maanden – voeding met kleine

brokjes (één soort van maaltijd);

 maximum 40 volwassen personeelsleden van het Parlement (één soort
van maaltijd) + mineraalwater en thee of koffie, maximum 2 keer per
dag.

De maaltijden van het personeel van de contractant mogen worden bereid in de
crèche, maar vallen niet onder het forfait dat wordt betaald door het Parlement: de
hierboven opgegeven hoeveelheden dekken uitsluitend het maximumaantal in de
crèche aanwezige kinderen en opvoeders van het Parlement. De daadwerkelijke
aanwezigheid schommelt, afhankelijk van de dag, tussen 85 en 95 % van het
maximum.
De klaargemaakte voeding dient snel te worden geserveerd. De overschotten
moeten worden beschouwd als oneetbaar;

 nemen en invriezen van levensmiddelenstalen vóór elke maaltijd;
 verstrekking van de kindermaaltijden driemaal daags (ontbijt, middagmaal,

vieruurtje), op verschillende uren volgens de leeftijden (van 9.00 tot 15.00 uur),
op schoongemaakte en gedesinfecteerde dienwagentjes die worden bezorgd aan
het educatief personeel (de opvoeders en kinderverzorgers zorgen ervoor dat de
kinderen eten).

b. In de keuken en de wasserij uit te voeren verrichtingen in verband met de hygiëne:
 Dagelijks:

 afruimen van de dienwagentjes en schoonmaken en ontsmetten ervan
vóór en na elke maaltijd;

 sorteren, afwassen, afdrogen en opbergen van de vaat na elke maaltijd;
 schoonmaak van de werkbladen en het keukenmateriaal;
 onderhoud van het linnen van de kinderen en van de werkkleren

(wassen, strijken en naaiwerk);
 verdeling van het linnen in de verschillende groepen;
 ophalen van de vuile was na elke maaltijd en na het middagslaapje van

de kinderen;
 schoonmaak en onderhoud van de wasserij (wasmachines, centrifuges,

strijkijzer, kledingpers, linnenwagentje, opbergkasten);
 Wekelijks: schoonmaak van de koelkamers, warmtekasten, bovenkant van de

kasten, messenkasten, deuren en klinken;
 Om de twee weken: schoonmaak van de afzuigkappen en laden;
 Elke maand: grondige schoonmaak van de bergruimte;
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 Jaarlijks: inventaris van de linnenvoorraad en informatie aan de directie van de
crèche over de noodzaak om over te gaan te de aankoop van bepaalde artikelen.

Hieronder worden als voorbeeld de verrichtingen van één dag beschreven:

Keuken

– ontsmetten van alle werkbladen bij aankomst van het personeel
– afspoelen en wassen van het fruit voor het ontbijt van 9.00 uur
– plaatsen van de ontbijten op de dienwagentjes
– dekken van de tafels voor het ontbijt van 9.00 uur
– bereiden van de maaltijden met verse producten (voor ongeveer 150 personen): gemixte voeding voor baby's, iets

oudere kinderen, groten (inclusief personeel), diëten
– schoonmaken en ontsmetten van de dienwagentjes voor de maaltijd
– plaatsen van de vaat op de dienwagentjes
– afwassen van potten en pannen
– opdienen en wegrijden 1e groep
– bereiden van het dessert
– opdienen en wegrijden 2e groep
– maaltijd van 11.30 tot 12.00 uur
– terughalen van de dienwagentjes van de 8 groepen
– afruimen, schoonmaken en ontsmetten van de dienwagentjes
– vaat: sorteren, afwassen, in de machine plaatsen, afdrogen, opbergen
– klaarmaken van de dienwagentjes voor het vieruurtje
– onderhoud van het materiaal, ordenen van de bergruimte, opstellen van de bestelling
– organisatie van de volgende dag
– terughalen van de dienwagentjes van het vieruurtje
– afruimen, schoonmaken en ontsmetten van de dienwagentjes
– vaat: sorteren, afwassen, in de machine plaatsen, afdrogen, opbergen
– schoonmaak van de keuken
– opvolgen van de schoonmaakplanning
– schoonmaak van de afwasmachine
– controle van de lokalen en het materiaal
– nemen en invriezen van levensmiddelenstalen vóór elke maaltijd

Wasserij

– ophalen van de resterende was van de vorige dag die is achtergebleven in de gang (wasgoed dat de dag voordien
niet is afgegeven vóór 17.00 uur)

– wassen en drogen van de was
– strijken van schorten, vaatdoeken, hoeslakens enz.
– plooien van slabbetjes en lakens
– verdeling van het linnen in de 8 groepen
– maaltijd 11.30/12.00 uur
– ophalen van de vuile was na de maaltijd
– wassen, drogen, strijken, plooien
– naaiwerk
– ophalen van de vuile was na het vieruurtje in de 8 groepen

c. Het met de verrichtingen belaste personeel moet zorgen voor een toereikende
aanwezigheid voor:
 de zomerfeesten (eind juni) en Sinterklaas / Kerstmis (6 december):

voorbereiding, organisatie en plaatsing van een buffet voor de feesten van de
crèche, voor 250 personen (volwassen en kinderen), met zoute en zoete hapjes,
water en vruchtensappen;

 de 2 jaarlijkse vergaderingen van de opvoeders en de 16 informatievergaderingen
voor de ouders, met sandwiches en dranken.
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3.10.5 Het operationele team dat door de contractant moet worden ingezet

De contractant is bevoegd om te bepalen hoeveel personen het operationele team telt: met het
gekozen aantal moeten alle in het bestek omschreven verrichtingen kunnen worden
aangenomen en uitgevoerd.
Het team moet bestaan uit een kern voor de dagelijkse acties en versterking, als die nodig is
(voorbereiding van banketten voor de feesten).
Het Parlement eist voor de leden van het operationele team de volgende profielen.
Chef-kok / verwachte prestaties / kwalificaties
Deze persoon, de belangrijkste gesprekspartner voor de directie van de crèche, moet ervoor te
zorgen dat het operationele team alle verrichtingen goed uitvoert:
- voorstellen van de menu's per leeftijdscategorie aan de directie van de crèche;
- bereiden van alle gewone en lichte maaltijden en tussendoortjes en organiseren van de

banketten bij feesten;
- beheren van de leveringen en van de voorraad van producten en levensmiddelen;
- aansturen van het keuken- en wasserijteam;
- zorgen voor hygiëne in de crèche.

Vereist profiel voor de chef-kok:
- in het verleden niet veroordeeld zijn en momenteel niet het voorwerp zijn van een

veroordeling (dit punt moet worden bewezen vóór de uitvoering van het contract);
- op zijn minst houder zijn van een beroepsbekwaamheidsattest als kok(kin) of van een

gelijkwaardig diploma op dit gebied;
- beroepservaring in de sector hebben van ten minste 3 jaar;

- opgeleid zijn met betrekking tot de HACCP-procedures (Hazard Analysis Critical
Control Point) en de voorschriften op het gebied van hygiëne;

- het Frans beheersen.
Andere medewerkers voor keuken, schoonmaak en wasserij / verwachte prestaties /
kwalificaties
Dit personeel staat in voor alle volgende taken:
- alle werkzaamheden in de keuken die niet worden uitgevoerd door de chef-kok, onder

diens supervisie (helpen in de keuken, opdienen van de maaltijden, tussendoortjes en
lichte maaltijden, klaarzetten van banketten);

- alle verrichtingen in verband met de wasserij;
- alle schoonmaakverrichtingen die ten laste komen van de contractant (zie hoofdstuk

3.10.4.b).
Vereist profiel voor de andere medewerkers:
- in het verleden niet veroordeeld zijn en momenteel niet het voorwerp zijn van een

veroordeling (dit punt moet worden bewezen vóór de uitvoering van het contract);
- houder zijn van een beroepsbekwaamheidsattest of een gelijkwaardig diploma op het

gebied van catering/wasserij of beschikken over minimum 3 jaar ervaring op dit
gebied.

Deze prestaties kunnen worden geleverd door intern of extern personeel van de contractant.
Ingeval van onderaanneming dient de contractant het Europees Parlement een kopie te doen
toekomen van het tussen de partijen gesloten onderaannemingscontract. De onderaannemers
dienen alle in dit onderdeel omschreven garanties voor te leggen.
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3.10.6 Overname van personeel van de vorige contractant

Personeel dat door de huidige beheerder van de crèche is aangesteld, kan door de contractant
worden overgenomen in overeenstemming met de in het Groothertogdom Luxemburg
geldende wetgeving of jurisprudentie.

3.10.7 Betrekkingen met het Europees Parlement

De opvolging van de uitvoering van het contract valt onder de bevoegdheid van de
ordonnateur die het contract ondertekent of van de persoon waaraan 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. Kwesties
in verband met het dagelijks beheer worden evenwel rechtstreeks geregeld tussen de
contractant en de voor de crèche bevoegde persoon, die vertegenwoordiger is van het
diensthoofd en handelt onder diens gezag en volgens diens aanwijzingen.
Het Parlement werkt volgens de richtsnoeren van het bestuurscomité van het
Kinderdagverblijf (Centre Polyvalent de l'Enfance), een paritair en interinstitutioneel orgaan
dat bestaat uit vertegenwoordigers van de diensten en van de personeelscomités van de
Europese instellingen in Luxemburg.
De contractant kan door de ondertekenaar van het contract of diens vertegenwoordiger worden
uitgenodigd bij vergaderingen met de diensten van het Parlement of met het bestuurscomité
van het Kinderdagverblijf, als dit laatste hierom verzoekt.
De controle van de kwaliteit van de dienstverrichtingen en van de nakoming van de
contractverplichtingen wordt uitgevoerd of georganiseerd door het Parlement, meer bepaald de
afdeling Sociale Diensten;
Bijkomende controles, die de contractant mogelijk moet maken, kunnen worden uitgevoerd
door het comité voor hygiëne en veiligheid op het werk en door de raadgevend kinderarts
en/of de diëtiste van de crèche, alsmede door elk ander erkend organisme waarvan het
Parlement de raadpleging wenselijk act.
De controles hebben met name betrekking op:
- de kwaliteit van de aan de crèche geleverde producten en levensmiddelen;
- de kwaliteit van de voor de crèche geselecteerde en in de crèche gebruikte

onderhoudsproducten;
- de naleving van de voorschriften op het gebied van hygiëne en veiligheid;
- de personeelsformatie en de aanpassingen hierin.

Voor de aspecten waarvoor niet aan de voorschriften is voldaan, deelt de afdeling Sociale
Diensten de controleresultaten mee aan de contractant.
Het mondelinge verzoek, met schriftelijke bevestiging, om de tekortkomingen onverwijld te
corrigeren, wordt door de contractant onverwijld ingewilligd.
Drie schriftelijke verzoeken zonder bevredigend gevolg kunnen leiden tot de toepassing van
artikel I.6 van het contract.
De contractant:
- moet het Parlement onverwijld op de hoogte stellen van elk incident dat zich bij de

uitvoering van de verrichtingen heeft voorgedaan;
- moet de eventuele moeilijkheden waarmee hij bij de uitvoering van het contract te maken

krijgt, melden.
Als de crèche van het Kinderdagverblijf in Luxemburg wordt toevertrouwd aan een andere
instelling van de Europese Unie dan het Parlement, worden de verplichtingen die het
Parlement krachtens het uit deze aanbesteding voortvloeiende contract garandeert,
overgenomen door de instelling in kwestie en wordt de contractant hierover door het
Parlement op de hoogte gesteld.
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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
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
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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.
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 het contract
hij van plan is uit te besteden en de identiteit van de onderaannemers vermelden. Tijdens de
aanbestedingsprocedure of de uitvoering van het contract zal het Europees Parlement van de
inschrijvers inlichtingen eisen over de economische en financiële draagkracht en de technische en
beroepsbekwaamheid van de voorgestelde onderaannemer(s). Ook zal 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 punt 12) en/of de selectiecriteria (zie punt 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 zal hij de nodige bewijzen
verlangen 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 in zijn offerte een onderaannemer voorstelt,
impliceert tevens goedkeuring 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 die is bijgevoegd als bijlage IX volledig in.
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.

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 onderhavige opdracht zorgvuldig na te leven. Hierbij moet worden opgemerkt dat
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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 over de toepassing van concrete milieumaatregelen in
het bijzonder, 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
gerichtheid.
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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, opgelegd hebben gekregen.

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;

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.

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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12.1 Beoordeling van de uitsluitingscriteria

1. De inschrijvers moeten 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, punten a), b) en e) van het Financieel Reglement genoemde gevallen van toepassing is op
de inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund en 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, sub 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;

- een naar behoren gedateerde en ondertekende verklaring op erewoord waarin hij verklaart dat hij
niet in een van de gevallen verkeert die worden genoemd in artikelen 106 en 107 van het
Financieel Reglement. Het vereiste model voor de verklaring op erewoord is bij dit bestek
gevoegd (bijlage III).

2. De inschrijvers zijn vrijgesteld van de verplichting om de in lid 1 genoemde bewijsstukken te
verstrekken als zij deze stukken al in het kader van een andere gunningsprocedure van het
Europees Parlement hebben 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. de bovengenoemde bewijsstukken niet
worden verstrekt, behoudt het Europees Parlement zich het recht voor de offerte als onontvankelijk te
beschouwen.

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
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opdracht uit te voeren, kan de offerte worden afgewezen zonder dat de inschrijver aanspraak kan
maken op enigerlei financiële vergoeding.
Voor deze aanbesteding eist het Parlement van de inschrijvers dat ze beschikken over de volgende
financiële en economische draagkracht:
- een minimale jaaromzet van 1 000 000 EUR in elk van de laatste drie boekjaren;

- de mogelijkheid om voor het Europees Parlement een financiële garantie te krijgen voor een
bedrag van 50 000 EUR ingeval van gunning van de opdracht (zie model in bijlage VIII);

- een gezonde financiële situatie.

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 drie boekjaren (zie bijlage VI, die volledig moet worden ingevuld, gedateerd
en ondertekend);

- een door een bank, een financiële instelling of een derde uitgegeven document waarmee wordt
gewaarborgd de inschrijver een bankgarantie van 50 000,00 EUR te verlenen ingeval van gunning
van de opdracht;

- de jaarrekening (balans, resultatenrekening en bijlagen) over ten minste de laatste drie afgesloten
boekjaren en de definitieve of voorlopige jaarrekening per 31.12.2013. Een en ander dient te zijn
voorzien van een boekhouders- of accountantsverklaring conform de wetgeving van de plaats van
de bedrijfsuitoefening, indien de vennootschapswetgeving van het land waar de marktdeelnemer
is gevestigd publicatie van de jaarrekening voorschrijft.

Onderzoek van de jaarrekening heeft tot doel een diagnose uit te voeren van de financiële
structuur van de vennootschap om een waardeoordeel te geven over de gezondheidstoestand van
de financiën.

De financiële gezondheid van de inschrijver wordt beoordeeld aan de hand van:

- onderzoek van de activa en passiva van de balans, dat het respectievelijk mogelijk maakt om de
financiële onafhankelijkheid van de vennootschap te toetsen;

- het onderzoek van de winst- en verliesrekening om zeker te stellen dat de vennootschap de
mogelijkheid heeft haar werkzaamheden te continueren in de loop van de volgende jaren.

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.
1. Voor deze opdracht eist het Europees Parlement dat de inschrijvers ten minste over de volgende

technische en beroepsbekwaamheid beschikken:

a) minimum 5 jaar ervaring op het gebied van catering- en wasserijdiensten voor groepen die
specifiek is opgedaan in crèches of scholen of in ziekenhuizen;

b) voldoende verzekeringsdekking;
c) de aanwezigheid in hun structuur van een gediplomeerd diëtist en van het nodige personeel

om ervoor te zorgen dat het operationele team kan functioneren, of de zekerheid hierover
te zullen beschikken op de aanvangsdatum van het contract, met eerbiediging van de
profielen in hoofdstuk 3.10.5;

d) een inkoopbeleid wat levensmiddelen betreft dat resoluut gericht is op kwaliteit, met name
door de aankoop van bioproducten, seizoensproducten en producten uit de regio;

e) een voedingsplan en recepten die specifiek zijn opgesteld voor jonge kinderen;

f) een beleid inzake voortgezette opleiding van het personeel op het gebied van hygiëne en
HACCP.

2. 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 lijst met de belangrijkste diensten die de laatste 5 jaar zijn verricht op het gebied van
catering- en wasserijdiensten voor crèches of scholen of voor ziekenhuizen, met
vermelding van bedragen, data en de overheidsorganen of bedrijven waarvoor ze zijn
uitgevoerd; de dienstverrichters moeten bewijzen dat prestaties zijn geleverd aan
overheidsorganen met behulp van door het bevoegde gezag afgegeven of ondertekende
getuigschriften;

b) bewijsstukken van geschikte verzekeringscontracten - in geval van overlijden of
lichamelijk letsel per persoon en per ongeval en in geval van materiële schade per
schadegeval - en alle overige gegevens betreffende de aard en de hoogte van de verzekerde
bedragen van zijn wettelijke aansprakelijkheids- en beroepsverzekering in het kader van
zijn activiteit;

c) wat het personeel betreft:
 een tabel met de huidige personeelsformatie van de inschrijver, met opgave van

het aantal werknemers per kwalificatie (chef-kok, koks, hulpkoks,
wasserijmedewerkers);

 een kopie van het diploma en het cv van de diëtist van de inschrijver;

 een organigram van het operationele team (keuken/wasserij) dat de inschrijver
voornemens is voor de uitvoering van de verrichtingen in te zetten, met
precisering van de werkuren gedurende een werkdag, alsmede een omschrijving
van de uit te voeren taken en van de verschillende vormen van wisselwerking
tussen de keuken en de wasserij. De informatie over het operationele team omvat
voor elke functie binnen dit team de naam van de persoon die zal worden ingezet,
het diploma dat deze heeft behaald en het aantal jaren ervaring van de betrokkene
op het gebied in kwestie. Er moeten kopieën worden verstrekt van de diploma's
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en het cv van de betrokkenen, die in overeenstemming moeten zijn met de
vereisten in hoofdstuk 3.10.5;

 een verklaring op erewoord dat het personeel dat voor de verrichting van de
diensten wordt voorgesteld, voldoet aan alle eerbaarheidsvereisten en een blanco
strafregister heeft, dat moet worden voorgelegd vóór de aanvang van de
uitvoering van het contract (uittreksel uit het strafregister van minder dan drie
maanden oud);

 de maatregelen die zijn genomen om de uitvoering van de verrichtingen op alle
dagen waarop de crèche open is van 8.00 tot 17.00 uur te garanderen (zie
hoofdstuk 3.1), met name wat de vervanging van personeel betreft;

 het deel van de opdracht dat de inschrijver eventueel overweegt uit te besteden en
de aard van de relatie tussen de dienstverlener en de onderaannemer(s).

d) een omschrijving van het inkoopbeleid op het gebied van levensmiddelen dat voor de
uitvoering van dit contract zal worden gevoerd, met name:
 de algemene kwaliteitsdoelstellingen die zullen worden nagestreefd;
 de oriëntatie van de aankoop in de richting van bioproducten, seizoensproducten

en producten uit de regio en een omschrijving van de middelen die zullen worden
ingezet om deze doelstelling te realiseren;

 de maatregelen die zullen worden genomen om aan producten te komen, als er
met eerbiediging van bovengenoemd criterium geen kunnen worden verkregen,
waarbij moet worden voldaan aan de vereisten in hoofdstuk 3.10.2.

e) een voedingsplan voor 6 weken en een bundel met de recepten van de bereidingen die
gedurende deze 6 weken zullen worden geserveerd, met daarin: een foto van het gerecht,
de ingrediënten die erin zitten, de herkomst hiervan (lokaal / regionaal of niet, bio of niet,
het gehalte ervan aan verzadigde vetten, suiker en zout) en het aantal keren dat deze in de
loop van de 6 weken worden geserveerd;

f) een omschrijving van het beleid inzake voortgezette opleiding van het personeel, met name
op het gebied van hygiëne en HACCP.

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.
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.

14. GUNNINGSCRITERIA

De opdracht wordt gegund aan de ontvankelijke en conforme offerte met de laagste prijs.
De inschrijver moet de als bijlage IX bijgevoegde prijslijst, met alle bij de uitvoering van de
verrichtingen gemaakte kosten, volledig invullen, dateren, van een stempel voorzien en ondertekenen.
De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op het volgende:
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- de ingediende prijzen moeten verplicht worden opgegeven in euro, exclusief btw2, met
maximum twee cijfers na de komma: ze mogen niet worden gewijzigd naar aanleiding
van veranderingen in de wisselkoersen van andere valuta ten opzichte van de euro;

- 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 als volgt bepaald:
- voor de onderdelen 1 en 2, door vermenigvuldiging van de prijzen per dag met 20,

vervolgens door vermenigvuldiging van de prijzen per maand net 12;
- door optelling van de resultaten die voor de onderdelen 1 t/m 8 zijn verkregen.

15. BEZICHTIGING TER PLAATSE

Er wordt een verplichte bezichtiging ter plaatse georganiseerd (zie document "Voorwaarden voor de
indiening van een offerte").

Offertes die zijn ingediend door marktdeelnemers die niet aan de verplichte bezichtiging ter plaatse
hebben deelgenomen, worden als niet-conform beschouwd.

16. BIJLAGEN

Bijgevoegd zijn de bijlagen I tot en met XI.
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.

2 En application de l'article 3 du protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes du 8 avril 1965
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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

Bedrijfsnaam3

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:

Contactpersonen die kunnen
optreden namens de
contractant (nr. mobiele tel. /
e-mail)

Voor echt en waar
verklaard.

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

3 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)
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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 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 inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen tot betaling van socialezekerheidsbijdragen en
belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar de 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 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 Reglement4;

4 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) valse verklaringen hebben afgelegd in de door de aanbestedende dienst verlangde inlichtingen voor
deelname aan de aanbestedingsprocedure, of deze inlichtingen niet hebben verstrekt;

(3) in een van de gevallen voor uitsluiting van de gunningsprocedure verkeren, zoals bedoeld in artikel 106, lid
1, van het Financieel Reglement (punten a) t/m f) hierboven).

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 lid5:
..........................................................................................................................................................................
Officieel adres:
..........................................................................................................................................................................
Rechtsvorm van het consortium6:.............................................................................................................................
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 en
van de economische

draagkracht7

Voor echt en waar verklaard.
Datum:........................... Handtekening: ............................................... Stempel van de marktdeelnemer

5 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.

6 Invullen als de leden van het consortium een welbepaalde rechtsvorm hebben gekozen. Is er geen
rechtsvorm, niets vermelden.

7 Indien dit reeds in de offerte is beschreven, kan worden verwezen naar de plaats waar deze beschrijving
staat.



30 / 62

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)

Hij/zij 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 in zijn offerte een onderaannemer voorstelt, impliceert tevens
goedkeuring 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 inschrijver 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.
(zie financiële en economische draagkracht, hoofdstuk 13.2 van het bestek).

Omzet
Totaalbedrag van de omzet over de laatste drie boekjaren
Boekjaar n - 1 ..................................................................................... euro
Boekjaar n - 2 ..................................................................................... euro
Boekjaar n - 3 ..................................................................................... euro

Winst
Totaalbedrag van het nettoresultaat na belastingen over de laatste drie boekjaren
Boekjaar n - ..................................................................................... euro
Boekjaar n - 2 ..................................................................................... euro
Boekjaar n - 3 ..................................................................................... euro

Op korte termijn beschikbare activa
Totaalbedrag van de over minder dan een jaar beschikbare activa8

Boekjaar n - 1 ..................................................................................... euro
Boekjaar n - 2 ..................................................................................... euro
Boekjaar n - 3 ..................................................................................... euro

Schuldenlast op korte termijn
Totaalbedrag van de schulden9 over minder dan één jaar
Boekjaar n - 1 ..................................................................................... euro
Boekjaar n - 2 ..................................................................................... euro
Boekjaar n - 3 ..................................................................................... euro

Voor echt en waar verklaard.

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

8 Vorderingen op maximum één jaar, voorraden, lopende bestellingen, kasmiddelen, beschikbare middelen en
regularisatierekeningen.

9 Totaalbedrag van alle schulden over minder dan een jaar en regularisatierekeningen.
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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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Bijlage VIII - Model voor uitvoeringsgarantie

Briefhoofd van de bank, de financiële instelling of de derde-borg

GARANTIE

Plaats/Datum
Parlement européen
Plateau du Kirchberg
L-2929 LUXEMBOURG

Direction Générale du personnel
Direction C
Unité des Actions sociales
A l'attention de Pietro ALBA

Model voor uitvoeringsgarantie

Voorwerp van het contract PE PERS 2014 021

Levering van catering- en wasserijdiensten

in de CPE II-crèche van het Europees Parlement in Luxemburg (Kirchberg)

Hierbij bevestigen wij dat wij ons onvoorwaardelijk, autonoom en onherroepelijk voor een periode van
onbepaalde duur solidair borg stellen ten aanzien van het Europees Parlement tot een bedrag van

EUR 50 000,00 (vijftigduizend euro),

voor de goede uitvoering van genoemd contract tussen het Europees Parlement, waarvan het secretariaat-
generaal is gevestigd te L-2929 Luxemburg, Plateau du Kirchberg, vertegenwoordigd door Pietro ALBA, hierna
"het Europees Parlement" genoemd,

en

Rechtspersoon/handelsnaam

zoals vermeld in contract nr. PE PERS 2014 021,

hierna "de contractant" genoemd.

Indien het Europees Parlement de borg ervan in kennis stelt dat de contractant om welke reden ook zijn
contractuele verplichtingen niet naar behoren is nagekomen, verbindt de borg er zich toe onmiddellijk het bedrag
van 50 000,00 euro (vijftigduizend euro) te storten op het door het Europees Parlement aangegeven
rekeningnummer, dit op het eerste schriftelijke verzoek van het Europees Parlement (per aangetekende brief met
ontvangstbevestiging) en uiterlijk vijftien dagen na het versturen van de brief, zonder zich op enige uitzondering
of recht van betwisting te kunnen beroepen. Het Europees Parlement kan in één of in meerdere keren een beroep
doen op deze garantie, zonder dat evenwel het maximumbedrag van de garantie wordt overschreden.

Eventuele maatregelen of akkoorden die worden overeengekomen tussen het Europees Parlement en de
contractant en die gevolgen hebben voor de verplichtingen van deze laatste uit hoofde van het contract, laten de
verplichtingen die uit hoofde van de onderhavige garantie voor de borg voortvloeien geheel onverlet.
Deze garantie treedt onmiddellijk in werking.

Zij komt te vervallen bij de teruggave van het onderhavige document, die moet plaatsvinden binnen 60 dagen te
rekenen vanaf de definitieve inontvangstneming van de diensten, werkzaamheden of leveringen als bepaald in
het contract, behalve in geval van niet-uitvoering, onjuiste uitvoering of laattijdige uitvoering van de opdracht. In
dat geval zal op de garantie beslag worden gelegd naar gelang van de ernst van de opgelopen schade.

Deze garantie valt onder het [..] recht [het recht vermelden dat op de aanbesteding van toepassing is]. Elk
geschil betreffende deze garantie valt uitsluitend onder de bevoegdheid van [de bevoegde gerechtelijke instantie
vermelden: hetzij het Gerecht, de rechtsprekende instantie van het Hof van Justitie van de Europese Unie, hetzij
de rechtbanken van de lidstaat waarvan het recht van toepassing is].

te ………………, op ………….….. Handtekening/functie
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Bijlage IX - Prijslijst

De inschrijver moet deze prijslijst volledig invullen, en zijn financiële offerte dateren, van een stempel voorzien en
ondertekenen.

De prijs moet uitgedrukt zijn in euro, exclusief belastingen, inclusief alle kosten die de contractant bij de uitvoering van zijn
verrichtingen maakt, met ten hoogste twee cijfers achter de komma.

De maaltijden van het personeel van de contractant mogen worden bereid in de crèche, maar vallen niet onder het forfait dat wordt
betaald door het Parlement: de in het inschrijvingsdossier opgegeven hoeveelheden dekken uitsluitend het gemiddelde aantal in de

crèche aanwezige kinderen en opvoeders van het Parlement.
De hieronder opgegeven hoeveelheden komen overeen met een gemiddelde over 12 maanden.

De crèche is maandelijks gemiddeld 20 dagen open.
Het verkregen totaalaantal per jaar gedeeld door 12 vormt de maandelijkse factureringsbasis.

Elke partij voert een effectieve boekhouding per dag en per maand van de uitgevoerde onderdelen: voor de laatste factuur van het
jaar wordt een jaarlijkse aanpassing naar boven of naar beneden uitgevoerd.

Item

Forfaitaire prijs voor alle leveringen en verrichtingen die in het bestek worden beschreven:
(producten, levensmiddelen, hygiëne- en ontsmettingsproducten, bereiding en opdiening van de maaltijden in de groepen,

wasserijdiensten - alle verrichtingen op het gebied van schoonmaak en hygiëne....)

Forfaitaire prijs
A B C

Per dag Per maand = A x
20

Per jaar = B x 12
(voor onderdelen 1 en 2)

1 Kindermaaltijden (gemiddeld 100 per dag):
ontbijt, middagmaal, vieruurtje ............... ............... ...............

2
Maaltijden voor volwassenen (gemiddeld 30 per
dag) + mineraalwater en maximum 2 koffies per
dag ............... ............... ...............

3
2 jaarlijkse feesten van de crèche (zomer, eind
juni, en winter, december) voor 250 personen
(volwassenen en kinderen), volgens de
beschrijving blz. 36- 37 ...............

4 Paasfeest: 90 paaslammeren of andere
beschuiten in verband met dit thema

5
Verstrekking van ingrediënten voor
knutselateliers in de keuken en voor proeven,
volgens de beschrijving blz. 37 ...............

6
16 oudervergaderingen: 45 kleine broodjes in 3
soorten, waarvan 1 vegetarisch (ham, kaas,
tomaat & mozzarella) + koffies + 5 flessen water
van 1,5 l + 30 fruitbrochetten ...............

7

2 jaarlijkse vergaderingen van de opvoeders: 60
kleine broodjes in 3 soorten, waarvan 1
vegetarisch (ham, kaas, tomaat & mozzarella) +
koffies + 12 flessen water van 1,5 l + 30
fruitbrochetten ...............

8 90 verjaardagstaarten per jaar (gewone cake,
fruitcake enz.) ...............

TOTAALBEDRAG PER JAAR ...............

FACTUREERBAAR BEDRAG PER MAAND = TOTAALBEDRAG PER JAAR / 12 ...............

Datum: ............................ Handtekening: ............................................... Stempel van de marktdeelnemer
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Item
Gedetailleerde gegevens over de leveringen en verrichtingen die worden verwacht in het kader van

onderdeel 3 van het inschrijvingsdossier

3.1

Zomerfeest van
de crèche voor
250 personen
(volwassen en
kinderen)

Vereiste
hoeveelheden
voor 1 feest

Zomerfeest in buitentuin
Omschrijving Stuk Hoeveelheid

Klassiek "pain surprise" 80
stuks Stuk 6

Plat water Évian Fles 5 l 20
Spuitwater Fles 18
Sinaasappelsap Fles 12
Appelsap Fles 18
Fruitbrochetten met de 7 hieronder genoemde fruitsoorten, of andere, op verzoek van de
directie van de crèche
Meloen Stuk 30
Mango Stuk 40
Kiwi Stuk 100
Ananas Stuk 20
Aardbeien Kg 5
Blauwe/witte druiven Kg 5
Watermeloen Stuk 10
Zelfgebakken fruitcake Stuk 6
Aluminiumschaal 37/28 Pak 20 stuks 20
Witte plastic bekers Pak 100 stuks 30
Plastic borden Pak 100 stuks 3
Witte servetten Pak 100 stuks 3
Tafellaken van geel papier Rol 20 m 4
Picknicktafel 220 x 50 x 78 18
Picknickbanken 36
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It
em

Gedetailleerde gegevens over de leveringen en verrichtingen die worden verwacht in het kader van
onderdeel 3 van het inschrijvingsdossier

3.2

Winterfeest van
de crèche voor
250 personen
(volwassen en
kinderen)

Vereiste
hoeveelheden
voor 1 feest

Winterfeest binnen in de crèche
Omschrijving Stuk Hoeveelheid

Kerstcake - panettone Stuk 10
Sinterklaasfiguurtjes Stuk 180
Zelfgebakken cakes: appel-
kaneel, citroen-honing… Stuk 10

Klassiek "pain surprise" 80
stuks Stuk 5

Chocolaatjes: melkchocolade
"Côte d'or mignonette" Doos 5

Nesquick Pak 1
Mandarijntjes / clementines Kg 6
Plat water Évian Fles 1 l 40
Appelsap Liter 5
Koffie Kilo 1
Plastic borden Pak 100 stuks 3
Witte plastic bekers Pak 100 stuks 3
Tafellaken van rood papier Rol 20 m 2
Servetten met kerst-
/Sinterklaasmotief Pak 100 stuks 3

It
em

Gedetailleerde gegevens over de leveringen die worden verwacht in het kader van onderdeel 5 van
het inschrijvingsdossier

5.1

Vereiste
hoeveelheden
voor een jaar: 18
knutselateliers in
de keuken (3
ateliers voor elk
van de 6
groepen) en 6
knutselateliers
met boetseerdeeg

Verstrekking van ingrediënten voor knutselateliers in de keuken
Omschrijving Stuk Hoeveelheid

Poedersuiker Kg 3
Bloem voor gebak Kg 10
Eieren Stuk 24
Boter Kg 2
Suikerglazuur Kg 1
Vanillesuiker Zakje 10
Zout Kg 1
Chocoladevermicelli of
andere decoratie (sterretjes) Zakje 6

5.2

Verstrekking van ingrediënten voor knutselateliers met boetseerdeeg en
voor proeven

Bloem Kg 12
Grof zout Kg 6
Kwaliteitsrijst Kg 120

Datum: ............................ Handtekening: ............................................... Stempel van de marktdeelnemer
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Bijlage X - Algemene gids inzake hygiëne in de crèches
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Bijlage XI - 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



Parlement européen
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Bâtiment GEOS / Bureau 04A016
APPEL D'OFFRES n° 2014 021

A NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER
NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITEE
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