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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; 

- de administratieve bepalingen met de bijlagen daarbij; 

- de technische bepalingen met de bijlagen daarbij; 

- en het modelkadercontract met de bijlagen daarbij. 

 

Dit bestek wordt aangevuld door de volgende bijlagen, die er integraal deel van uitmaken: 

Bijlage I: Prijslijst 

Bijlage II: Milieubeleid van het Europees Parlement 

Bijlage III: Financiële identificatiegegevens leverancier  

Bijlage IV: Verklaring op erewoord betreffende de uitsluitingscriteria en eventuele 

belangenconflicten 

Bijlage V:  Inlichtingenformulier betreffende consortia 

Bijlage VI: Verklaring betreffende onderaannemers 

Bijlage VII:  Formulier voor financiële inlichtingen 

Bijlage VIII  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 (EU, 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 teneinde een of twee kadercontracten (één per 

kavel) op te stellen met het oog op de aankoop, de installatie en de inbedrijfstelling van 

algemene veiligheidsuitrusting in de gebouwen van het Europees Parlement te Brussel, 

Straatsburg en Luxemburg, met name uitrusting in verband met de systemen voor het 

controleren van personen en bagage. 

 

Een eerste kavel omvat de levering, het vervoer naar de plaats van installatie, de eigenlijke 

installatie en de inbedrijfstelling van röntgentunnels voor het controleren van pakjes en 

bagage, en alles wat voor de verrichting van deze werkzaamheden nodig is.  

 

Een tweede kavel omvat de levering en in het vervoer naar de plaats van installatie, de 

eigenlijke installatie en de inbedrijfstelling van metaaldetectiepoorten, en alles wat voor de 

verrichting van deze werkzaamheden nodig is. 

 

Tijdens de garantieperiode moet de contractant ook zorg dragen voor het preventieve en 

correctieve onderhoud van het geleverde materiaal. 

 

Voor deze aanbesteding heeft een aankondiging plaatsgevonden [referentie van de 

aankondiging vermelden] in het Publicatieblad van de Europese Unie [nummer van het PB en 

publicatiedatum vermelden]. 

3. OMSCHRIJVING, DOEL EN GERAAMD BEDRAG VAN DE OPDRACHT 

Het Europees Parlement dient op de drie werklocaties zijn detectieapparatuur te vervangen, te 

weten: röntgentunnels voor het controleren van pakjes en bagage, en metaaldetectiepoorten. 

 

De opdracht heeft een looptijd van 12 maanden, die driemaal stilzwijgend kan worden 

verlengd, dus in totaal maximaal 48 maanden. De uitvoering van de opdracht vangt pas aan 

bij de ondertekening van het kadercontract. Elke contractverlenging gebeurt volgens de 

voorwaarden die in het contract zijn vastgelegd. 

 

De opdracht is opgesplitst in twee kavels. Inschrijvers kunnen een offerte indienen voor één 

van beide of beide kavels. De kavels staan los van elkaar en kunnen aan verschillende 

inschrijvers worden gegund. Het Europees Parlement behoudt zich het recht voor slechts één 

kavel te gunnen. 

De opdracht heeft een totale waarde tussen 1 600 000 en 2 400 000 EUR. De benaderende 

waarde per kavel is: 

Kavel 1: tussen 1 200 000 en 1 800 000 EUR. 

Kavel 2: tussen 400 000 en 600 000 EUR. 
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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 V 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 zijn: 

- 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 

dat of een 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 
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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 ook hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de indiening. 

Bij een consortium worden het bewijs inzake toegangsrecht tot de opdracht (in aanmerking 

komen) en de bewijzen betreffende de naleving van de uitsluitings- en selectiecriteria door elk 

lid van de groep geleverd. 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. 

Als de inschrijver een beroep doet op onderaanneming, moet hij bijlage VI 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 kan 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 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 punt 11) en/of de selectiecriteria (zie punt 12). 

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 eist hij 

de nodige bewijzen om vast te stellen of de onderaannemer(s) aan de vereiste criteria voldoet 

(voldoen). De toelating van het Europees Parlement wordt altijd schriftelijk verleend.  

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

goedkeuring van de onderaanneming. 

7. VARIANTEN 

Varianten zijn niet toegestaan. 
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8. PRIJZEN 

De prijzen worden herzien volgens de in het contract vermelde voorwaarden. 

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 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. 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 door de aanbestedende dienst verstrekt in 

bijlage II bij 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. De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, verstrekt eveneens op 

verzoek de nodige informatie voor het personeel van het Europees Parlement over de 

milieumaatregelen die genomen moeten worden bij de producten die in het kader van de 

uitvoering van het contract worden gebruikt. 

10. BELEID INZAKE BEVORDERING VAN GELIJKE KANSEN 

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

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

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

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

- uitbanning van elk obstakel voor de aanwerving en van elke mogelijke discriminatie op 

grond van geslacht, ras, etnische afkomst, religie of overtuiging, een handicap, leeftijd of 

seksuele geaardheid. 
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DEEL II - UITSLUITINGS-, SELECTIE- EN GUNNINGSCRITERIA 

11. UITSLUITINGSCRITERIA 

Artikel 106 van het Financieel Reglement 

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

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

tegen wie het faillissement is aangevraagd, een procedure van vereffening, akkoord of 

surseance van betaling loopt, of die hun werkzaamheden hebben gestaakt of die in een 

vergelijkbare toestand verkeren als gevolg van een soortgelijke procedure krachtens de 

nationale wet- en regelgeving; 

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 

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

aanleiding van de aanbestedingsprocedure voor die opdracht:  
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a) in een belangenconflict verkeren; 

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

inlichtingen voor deelname aan de aanbestedingsprocedure, of deze inlichtingen niet 

hebben verstrekt; 

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

aanbestedingsprocedure verkeren. 

Beoordeling van de uitsluitingscriteria 

1. Alle inschrijvers moeten de als bijlage IV bijgevoegde verklaring op erewoord, naar 

behoren gedateerd en ondertekend, overleggen.  

2. Alleen de inschrijver aan wie de opdracht zal worden gegund, moet binnen 

14 kalenderdagen na de datum van de voorlopige gunningskennisgeving 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. Deze 

verplichting geldt ook voor personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of 

controlebevoegdheid ten aanzien van de inschrijver voor de gevallen 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 dit geval verklaren de inschrijvers op erewoord dat de bewijsstukken al in het kader van 

een eerdere procedure voor de gunning van een opdracht zijn verstrekt, die zij moeten 

preciseren, en bevestigen zij dat hun situatie ongewijzigd is gebleven.  

12. SELECTIECRITERIA 

De inschrijver moet kunnen bewijzen dat hij volgens het nationaal recht de vergunning heeft 

om de door de opdracht beoogde dienst te verlenen. Hiertoe moet hij een of meerdere 

bewijsstukken overleggen waaruit deze vergunning blijkt. Als bewijsstukken aanvaardt het 

Europees Parlement de inschrijving in het beroeps- of handelsregister, een verklaring onder 

ede, een bewijs van lidmaatschap van een specifieke organisatie of de inschrijving in het btw-
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register. Indien geen van deze stukken het vereiste bewijs levert om deze vergunning te 

rechtvaardigen en te beoordelen, kan het Europees Parlement andere gelijkwaardige officiële 

stukken aanvaarden die de inschrijver overlegt (erkenning of andere machtiging gelet op de 

aard van de opdracht). 

Bij een consortium moeten alle leden van het consortium de bovengenoemde bewijsstukken 

verstrekken. 

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 de verstrekte bewijsstukken ontoereikend blijken om hiervan zeker te zijn, kan het 

Europees Parlement bij de beoordeling van de offertes andere bewijsstukken vragen. Indien 

de bovengenoemde bewijsstukken niet worden verstrekt, behoudt het Europees Parlement 

zich het recht voor de offerte als onontvankelijk te beschouwen. 

12.1. 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: 

Voor kavel 1: een jaaromzet van minimum 1 000 000 EUR. 

Voor kavel 2: een jaaromzet van minimum 300 000 EUR. 

De financiële en economische draagkracht wordt beoordeeld op basis van de volgende, door 

de inschrijvers te verstrekken stukken: 

- de financiële overzichten (balans, winst- en verliesrekening en alle andere bijbehorende 

financiële informatie) over maximum de laatste drie afgesloten boekjaren;  

EN 

- een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet voor de leveringen waarop de 

opdracht betrekking heeft en die zijn uitgevoerd in een periode van maximaal de laatste 

drie boekjaren. 

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 
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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. 

12.2. Technische en beroepsbekwaamheid voor beide kavels 

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 de opdracht in het kader van deze aanbesteding eist het Europees Parlement van de 

inschrijvers de volgende technische en beroepsbekwaamheid: 

- een ervaring van minstens drie jaar in gelijkaardige werkzaamheden dan die van het 

betrokken lot; 

- de ervaren techniekers in installatie en het onderhoud  van de  detectietoestellen van het 

betrokken lot;  

Het technische en professioneel vermogen van de economische operator zal gerechtvaardigd 

worden aan de hand van volgende documenten: 

a) een lijst met de belangrijkste diensten en leveringen die gedurende de laatste drie jaar 

zijn verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de klant, 

en 

b) het voorstel van het profiel van de type ploeg voor de uitvoering van de markt 

en 

c) een opgave van de gemiddelde jaarlijkse personeelsbezetting van de dienstverlener 

gedurende de laatste drie jaar; 

De inschrijver kan ook 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 ingediende 
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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 draagkracht 

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 besluiten dat de inschrijver 

niet het gepaste kwaliteitsniveau heeft om de opdracht uit te voeren.  

Normen inzake kwaliteitsbeheer 

De offerte van de inschrijver moet vergezeld gaan van een kopie van een attest dat is 

opgesteld door een onafhankelijk orgaan en waarin wordt bevestigd dat hij voldoet aan de 

Europese normen en richtlijnen inzake toestellen met ioniserende straling (Richtlijn 

2013/59/Euratom van de Raad) en aan de normen en voorschriften die gelden in het land waar 

de goederen moeten worden geleverd. Zij zijn voorzien van de CE-markering en 

beantwoorden daarmee aan de daaraan verbonden vereisten. Het Europees Parlement 

aanvaardt gelijkwaardige attesten van in andere lidstaten gevestigde organen. 

Hoe dan ook moet het onafhankelijk orgaan dat het attest opstelt voldoen aan de Europese 

normenreeks voor certificering. 

Indien de inschrijver het gevraagde certificeringsbewijs niet kan overleggen, kan het Europees 

Parlement overigens andere bewijsstukken inzake maatregelen aanvaarden die gelijkwaardig 

zijn aan deze waarin wordt voorzien door de vereiste kwaliteitsbewakingsmaatregelen. 

13. GUNNINGSCRITERIA 

De opdracht wordt gegund aan de ontvankelijke en conforme offerte met de laagste prijs. 
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Bijlage II: Milieubeleid van het Europees Parlement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/webdav/site/refin/shared/admin_live_finance/

budget_public_markets/models_letters_specifications/annexes_emas/annexe_emas_nl.pdf 

 

http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/webdav/site/refin/shared/admin_live_finance/budget_public_markets/models_letters_specifications/annexes_emas/annexe_emas_nl.pdf
http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/webdav/site/refin/shared/admin_live_finance/budget_public_markets/models_letters_specifications/annexes_emas/annexe_emas_nl.pdf
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 Bijlage IV: Financiële identificatiegegevens leverancier 

 

 

 

 

 

Het formulier is beschikbaar op: 

 

http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/ep/lang/en/content/administrative_life/finance

/executing_act/payments 

http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/ep/lang/en/content/administrative_life/finance/executing_act/payments
http://www.epintranet.ep.parl.union.eu/intranet/ep/lang/en/content/administrative_life/finance/executing_act/payments
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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, of hij 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 niet 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 hem, is veroordeeld voor een delict 

dat zijn 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 Reglement. 
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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 contracten niet worden gegund aan 

kandidaten of 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 aanbesteding, 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: ............................................... 
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Bijlage V: Inlichtingenformulier betreffende consortia   

 

 

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

 

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

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

 

Rechtsvorm van het consortium: 
.......................................................................................................................................................

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

 

 

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 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.  

 

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." 
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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 

draagkracht 

 

    

    

    

 

 

Datum: ............................                                  Handtekening: ............................................... 
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Bijlage VI: Verklaring betreffende onderaannemers 

 
 

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 is 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 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 voor de 

inschrijvers vereiste uitsluitingscriteria voldoen.  

 

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 het 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 

goedkeuring van de onderaanneming. 

 

Datum: ............................                                  Handtekening: ............................................... 
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Bijlage VII: Formulier voor financiële inlichtingen 

 

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. 

 

Omzet 

Totaalbedrag van de omzet over de laatste drie boekjaren 

Boekjaar n - 1 ..................................................................................... EUR 

Boekjaar n - 2 ..................................................................................... EUR 

Boekjaar n - 3  ..................................................................................... EUR 

 

Winst 

Totaalbedrag van het nettoresultaat na belastingen over de laatste drie boekjaren 

Boekjaar n - 1 ..................................................................................... EUR 

Boekjaar n - 2 ..................................................................................... EUR 

Boekjaar n - 3  ..................................................................................... EUR 

 

Op korte termijn beschikbare activa 

Totaalbedrag van de over minder dan één jaar beschikbare activa
1
 

Boekjaar n - 1 ..................................................................................... EUR 

Boekjaar n - 2 ..................................................................................... EUR 

Boekjaar n - 3  ..................................................................................... EUR 

 

Schuldenlast op korte termijn 

Totaalbedrag van de schulden
2
 over minder dan één jaar 

Boekjaar n - 1 ..................................................................................... EUR 

Boekjaar n - 2 ..................................................................................... EUR 

Boekjaar n - 3  ..................................................................................... EUR 

 

Voor echt en waar verklaard. 

 

 

Gedaan te ................................................., op ……………………………  

 

Handtekening(en): 

 

 

 

                                                 
1
 Vorderingen op maximum één jaar, voorraden, lopende bestellingen, kasmiddelen, beschikbare middelen en 

regularisatierekeningen. 
2
 Totaalbedrag van alle schulden over minder dan een jaar en regularisatierekeningen. 
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Bijlage VIII: Etiket dat bij de indiening van de offerte op de binnenste en 

de buitenste enveloppe moet worden aangebracht 

 

Te gebruiken en in te vullen ter vereenvoudiging van de toezending van de offerte aan de bevoegde dienst 

van het Europees Parlement 

 

 

 

 

 

 

 

Europees Parlement 

Dienst Officiële Post 

Directoraat-generaal Veiligheid 

Altiero Spinelli-gebouw 

Bureau 00F256 

B-1047 Brussel 

 

AANBESTEDING nr. DG/DGSEC/DIRC/FOUR/2014-008 

MAG NIET WORDEN GEOPEND DOOR DE POSTDIENST 

OF DOOR EEN ONBEVOEGDE 

 

 

 

 

 

 

In geval van meerdere pakketten of enveloppen: bovenstaand document kopiëren en gebruiken 

voor elke zending. 

 

 


