
 

SPECIFIEK CONTRACT: (referentie specifiek contract invoegen) voor de 

tenuitvoerlegging van kadercontract voor leveringen: EP/DGSEC/DIRC/FOUR/2014-008 

 

 

De Europese Unie, vertegenwoordigd door het Europees Parlement, 

gevestigd te Wiertzstraat 60, B-1047 Brussel, 

dat voor de ondertekening van dit specifieke contract wordt vertegenwoordigd 

door Elio Carozza, directeur Strategie en Resources, DG Veiligheid, 

hierna "het Europees Parlement" genoemd, 

enerzijds 

 

EN 

 

........................................................., woonachtig/gevestigd te 

............................................................, 

vertegenwoordigd door …, 

handelend in de hoedanigheid van …, 

hierna "de contractant" genoemd, 

 

anderzijds 

 

hierna gezamenlijk "de partijen" genoemd, 

 

ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

 

Artikel 1 – Voorwerp van het specifieke contract 

 

1. Dit specifieke contract geeft uitvoering aan kadercontract voor leveringen 

EP/DGSEC/DIRC/FOUR/2014-008, dat door het Europees Parlement en de 

contractant is ondertekend op (datum invoegen), hierna "het kadercontract" genoemd. 

Na ondertekening door de partijen gelden voor het specifieke contract de bepalingen 

en voorwaarden van het kadercontract. 

2. Dit specifieke contract is met de contractant gesloten naar aanleiding van diens 

specifieke offerte, die als bijlage (III) aan dit contract is gehecht en gedateerd is op 

(datum invoegen).  

3. Het voorwerp van dit specifieke contract is (korte, gedetailleerde omschrijving 

invoegen) / nader beschreven in bijlage (I). 

4. De contractant verbindt zich ertoe, onder alle voorwaarden die worden vermeld in het 

kadercontract en in dit specifieke contract en in de bijlagen bij dit contract, de 

goederen [vermeld in bijlage (I) / zoals hierboven vermeld / volgens het in bijlage (I) 

vermelde tijdschema / vermeld in bijlage (I) volgens het bijbehorende tijdschema] te 

leveren. 
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5. De goederen worden geleverd in de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel, 

Luxemburg of Straatsburg. 

Artikel 2 – Looptijd  

 

1. Dit specifieke contract treedt in werking op de dag van de ondertekening ervan en 

heeft een looptijd van (looptijd invoegen). 

2. De goederen kunnen onder geen beding worden geleverd vóór de datum van de 

inwerkingtreding van dit specifieke contract. 

3. Dit specifieke contract kan niet worden verlengd. In uitzonderingsgevallen kan de 

duur van dit specifieke contract vóór de afloop ervan echter overeenkomstig artikel 7 

door middel van een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst tussen de partijen 

worden verlengd. 

4. De contractant erkent hierbij dat het Europees Parlement enkel baat heeft bij het 

afnemen van de in [bijlage (I) / artikel 1] genoemde goederen indien deze volledig 

worden geleverd vóór [het einde van de looptijd van dit specifieke contract / (datum 

invoegen)]. Indien de contractant een deel van de goederen niet of met vertraging 

levert, kan het Europees Parlement derhalve, onverminderd zijn eventuele rechten uit 

hoofde van dit specifieke contract, de gedeeltelijk geleverde goederen weigeren in 

ontvangst te nemen en te betalen en dit specifieke contract zonder gerechtelijke 

tussenkomst en zonder betaling van schadevergoeding, bij aangetekend schrijven met 

bewijs van ontvangst, beëindigen.  

 

Artikel 3 – Prijs  

 

Het totale bedrag dat het Europees Parlement moet betalen beloopt maximaal (bedrag in 

cijfers invoegen) EUR en dekt de kosten voor alle krachtens dit specifieke contract te 

leveren goederen. Dit bedrag dekt alle kosten die de contractant bij de uitvoering van dit 

specifieke contract maakt, onverminderd artikel I.4. van het kadercontract. 

In het kader van dit specifieke contract komen geen andere kosten voor vergoeding in 

aanmerking.  

 

Artikel 4 – Levering van de goederen 

 

1. De goederen die de contractant uit hoofde van dit specifieke contract moet leveren, 

worden bepaald op basis van een offerte die op verzoek van het Europees Parlement 

wordt opgesteld met behulp van het formulier in bijlage (IV). 

Binnen (aantal in cijfers invoegen) werkdagen te rekenen vanaf de datum waarop het 

Europees Parlement de contractant een verzoek om een specifieke offerte toezendt, 

doet de contractant het gevraagde document ingevuld en ondertekend aan het Europees 

Parlement toekomen. Indien de contractant de bovengenoemde termijn niet eerbiedigt, 

kunnen sancties worden opgelegd overeenkomstig de desbetreffende artikelen van het 

kadercontract.  
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De termijn voor de levering van de goederen, zoals vermeld op bovengenoemd 

formulier, wordt door het Europees Parlement schriftelijk goedgekeurd binnen ten 

hoogste (aantal in cijfers invoegen) werkdagen te rekenen vanaf de datum waarop het 

Europees Parlement de prijsopgave heeft ontvangen. 

Ondertekening van het in bijlage (V) opgenomen aanvaardingsformulier door het 

Europees Parlement dient als bewijs van aanvaarding van de door de contractant 

geleverde goederen. 

 

Artikel 5 – Onderaanneming 

 

Overeenkomstig artikel II.7 van de algemene voorwaarden van het kadercontract draagt de 

contractant de volledige verantwoordelijkheid bij uitbesteding van de levering van 

goederen opgesomd in bijlage (II) aan (naam en adres onderaannemer(s) invoegen).  

 

Artikel 6 – Uitvoeringsgarantie 

 

Niet van toepassing. 

 

 

Artikel 7 – Wijziging van het specifieke contract 

 

Elke wijziging van dit specifieke contract alsook van de bijlagen, met inbegrip van 

toevoegingen of doorhalingen, moet schriftelijk worden vastgelegd in een aanhangsel, dat 

onder dezelfde voorwaarden als dit specifieke contract wordt overeengekomen. 

Mondelinge afspraken zijn voor de partijen niet bindend. 

 

Artikel 8 – Administratieve bepalingen 

 

1. De volgende personen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit specifieke 

contract:  

 

Voor het Europees Parlement: 

 

Administratieve aspecten:  

Achternaam / Voornaam:  

Kantoor:  

Telefoon:  

E-mailadres:  

 

 

Technische aspecten:  

Achternaam / Voornaam:  

Kantoor:  

Telefoon:  

E-mailadres:  

 

Voor de contractant: 
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Administratieve aspecten:  

Achternaam / Voornaam:  

Telefoon:  

E-mailadres:  

 

Technische aspecten:  

Achternaam / Voornaam:  

Telefoon:  

E-mailadres:  

2. De communicatie over de uitvoering van dit specifieke contract verloopt uitsluitend 

schriftelijk en alle mededelingen worden naar de bevoegde personen gezonden.  

 

Artikel 9 – Slotbepalingen 

 

1. De bepalingen van het kadercontract zijn van toepassing op dit specifieke contract. De 

slotbepalingen van het kadercontract worden echter als volgt geïnterpreteerd: de 

bepalingen van de bijzondere en de algemene voorwaarden van het kadercontract 

prevaleren boven de bepalingen van dit specifieke contract, dit specifieke contract 

prevaleert boven de bijlagen bij het kadercontract, en de bepalingen van dit specifieke 

contract prevaleren boven de bij dit specifieke contract gevoegde bijlagen.  

2. Onder voorbehoud van het bovenstaande moeten de verschillende documenten waaruit 

dit specifieke contract bestaat, in onderlinge samenhang worden gelezen. Elke 

dubbelzinnigheid of tegenstelling binnen eenzelfde deel of tussen afzonderlijke delen 

wordt verduidelijkt en gecorrigeerd door middel van een schriftelijke instructie van het 

Europees Parlement. 

 

Artikel 10 – Bijlagen 

 

De volgende documenten zijn als bijlage aan dit specifieke contract toegevoegd en vormen 

een integrerend onderdeel daarvan: 

 Bijlage I – Gedetailleerd(e) beschrijving van de goederen / technische bijlage / 

tijdschema 

 Bijlage II – Te leveren goederen 

 Bijlage III – Specifieke offerte van de contractant van (datum invoegen), 

referentienummer (referentie invoegen) 

 Bijlage IV – Aanvraagformulier voor een specifieke offerte 

 Bijlage V – Model-aanvaardingsformulier 

  
 

 

In tweevoud gedaan te ………………………, op …………… . 

 

 

 

 

Voor de contractant     Voor het Europees Parlement 


