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(1) Voor de EER relevante tekst

Besluiten waarvan de titels mager zijn gedrukt, zijn besluiten van dagelijks beheer die in het kader van het landbouwbeleid zijn
genomen en die in het algemeen een beperkte geldigheidsduur hebben.
Besluiten waarvan de titels vet zijn gedrukt en die worden voorafgegaan door een sterretje, zijn alle andere besluiten.
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(Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

RICHTLIJN 2001/78/EG VAN DE COMMISSIE
van 13 september 2001
tot wijziging van bijlage IV van Richtlijn 93/36/EEG van de Raad, van de bijlagen IV, V en VI van
Richtlijn 93/37/EEG van de Raad, van de bijlagen III en IV van Richtlijn 92/50/EEG van de Raad,
zoals gewijzigd bij Richtlijn 97/52/EG, alsmede van de bijlagen XII tot en met XV, XVII en XVIII
van Richtlijn 93/38/EEG van de Raad, zoals gewijzigd bij Richtlijn 98/4/EG
(richtlijn over het gebruik van de standaardformulieren bij de bekendmaking van aankondigingen
van overheidsopdrachten)
(Voor de EER relevante tekst)

door de aanbestedende diensten moeten worden
gebruikt. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 9, lid
4, van Richtlijn 93/36/EEG, artikel 11, lid 6, van Richtlijn 93/37/EEG, artikel 17, lid 1, van Richtlijn
92/50/EEG en artikel 21, leden 1 en 4, artikel 22, lid 2,
en artikel 24, lid 1, van Richtlijn 93/38/EEG.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 92/50/EEG van de Raad van 18 juni 1992
betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen
van overheidsopdrachten voor dienstverlening (1), gewijzigd bij
Richtlijn 97/52/EG (2), en met name op artikel 22, Richtlijn
93/36/EEG van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen (3), gewijzigd bij Richtlijn
97/52/EG, en met name op artikel 14, Richtlijn 93/37/EEG
van de Raad van 14 juni 1993 betreffende de coördinatie van
de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor
de uitvoering van werken (4), gewijzigd bij Richtlijn 97/52/EG,
en met name op artikel 35, lid 2, alsmede op Richtlijn
93/38/EEG van de Raad van 14 juni 1993 houdende coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de
sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie (5), gewijzigd bij Richtlijn 98/4/EG (6), en met name
op artikel 39, lid 2, en artikel 40, leden 2 en 3,

(2)

Op 24 oktober 1991 keurde de Commissie een aanbeveling (91/561/EEG) (7) goed en op 30 december 1992
een mededeling (8). Hierin beval zij het gebruik van
bepaalde standaardmodellen voor de bekendmaking van
overheidsopdrachten voor leveringen en werken aan.
Deze standaardmodellen verschillen van de modellen
voor de aankondiging van overheidsopdrachten in de
bijlagen van de richtlijnen.

(3)

Thans is het aangewezen de modellen voor de aankondiging van overheidsopdrachten in de richtlijnen aan te
passen, om aldus bij te dragen tot een eenvoudigere toepassing van de bekendmakingsvoorschriften, alsook deze
aan te passen aan de elektronische middelen die zijn
ingevoerd in het kader van het informatiesysteem voor
overheidsopdrachten (SIMAP), dat door de Commissie
samen met de lidstaten is opgezet. Bovendien zal het
gebruik van standaardformulieren en desgevallend ook
van de gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (Common Procurement Vocabulary, afgekort
CPV) de toegang tot informatie vergemakkelijken en bijdragen tot een grotere transparantie van de overheidsopdrachten. Teneinde meer duidelijkheid te scheppen is
het dus nodig de in de bijlagen van de richtlijnen opgenomen modellen te vervangen door de standaardformulieren.

(4)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Raadgevend Comité
inzake overheidsopdrachten en dat van het Raadgevend
Comité inzake opdrachten voor de telecommunicatiesector,

Gezien het advies van het Raadgevend Comité inzake overheidsopdrachten en dat van het Raadgevend Comité inzake
opdrachten voor de telecommunicatiesector,
Overwegende hetgeen volgt:
De Richtlijnen 92/50/EEG, 93/36/EEG, 93/37/EEG en
93/38/EEG stellen de bekendmaking van overheidsopdrachten in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen verplicht voor procedures die binnen hun toepassingsgebied vallen en leggen vast welke gegevens
absoluut in deze aankondigingen moeten worden vermeld. Deze richtlijnen bevatten ook modellen voor de
aankondiging van overheidsopdrachten die hiervoor

(1)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

PB
PB
PB
PB
PB
PB

L
L
L
L
L
L

209
328
199
199
199
101

van
van
van
van
van
van

24.7.1992, blz. 1.
28.11.1997, blz. 1.
9.8.1993, blz. 1.
9.8.1993, blz. 54.
9.8.1993, blz. 84.
1.4.1998, blz. 1.

(7) PB L 305 van 6.11.1991, blz. 19.
(8) Mededeling van de Commissie betreffende de formulieren die de
aanbestedende diensten waarop Richtlijn 90/531/EEG van toepassing is, moeten gebruiken (PB S 252 A van 30.12.1992, blz. 1).
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HEEFT DE VOLGENDE RICHTLYN VASTGESTELD:

Artikel 1
1.
Bijlage IV van Richtlijn 93/36/EEG wordt vervangen door
bijlage I van deze richtlijn.
2.
De bijlagen IV, V en VI van Richtlijn 93/37/EEG worden
vervangen door respectievelijk de bijlagen II, III en IV van deze
richtlijn.
3.
De bijlagen III en IV van Richtlijn 92/50/EEG worden
vervangen door respectievelijk de bijlagen V en VI van deze
richtlijn.
4.
De bijlagen XII tot en met XV, XVII en XVIII van Richtlijn 93/38/EEG worden vervangen door respectievelijk de bijlagen VII tot en met XII van deze richtlijn.

29.10.2001

2.
Wanneer de lidstaten de in artikel 1 bedoelde bepalingen
goedkeuren, wordt in die bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.
Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.
Artikel 4
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 13 september 2001.

Artikel 2
1.
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om uiterlijk
op 1 mei 2002 aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de
Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Voor de Commissie
Frederik BOLKESTEIN

Lid van de Commissie

29.10.2001

NL
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EUROPESE UNIE
Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Telefax: (+352) 2929 44 619, (+352) 2929 44 623, (+352) 2929 42 670
E-mail: mp-ojs.cec.eu.int
On-line bekendmaking: http://simap.eu.int

ENUNTIATIEVE AANKONDIGING

Werken

In te vullen voor het Bureau voor officiële publicaties

Leveringen

Datum van ontvangst van de aankondiging ______________

Diensten

Referentie ________________________________________

Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ?

NEEN

JA

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) OFFICIËLE NAAM EN ADRES VAN DE AANBESTEDENDE DIENST
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

I.2) ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN VERKRIJGBAAR ZIJN
Zelfde adres als I.1

Indien ander adres, zie Bijlage A

1.3) TYPE VAN AANBESTEDENDE DIENST
centrale overheid
regionale/lokale overheid

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

Europese instelling
publiekrechtelijke instelling

andere

Standaardformulier 2 – NL
1/9

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

WERKEN

II.1) DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING * ..........................................
_____________________________________________________________________________________
II.2) PLAATS VAN UITVOERING: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
NUTS code: * _________________________________________________________________________
II.3) NOMENCLATUUR
II.3.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) Andere relevante nomenclatuur (NACE): _______________________________________________
II.4) AARD EN OMVANG VAN DE WERKEN: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) GESCHATTE KOSTEN (excl. BTW) VAN HET VOORGESTELDE WERK (indien bekend):
Tussen ______________________en__________________________ valuta: _____________________
II.6) VOORZIENE DATA (indien bekend)
Begin van de aanbestedingsprocedure

/

/

(dd/mm/jjjj)

Begin van de werken

/

/

(dd/mm/jjjj)

/

/

(dd/mm/jjjj)

II.7) VOORZIENE VOLTOOIINGSDATUM (indien bekend)

II.8) BELANGRIJKSTE FINANCIERINGS- EN BETALINGSWIJZE (indien bekend)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.9) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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II.1) DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING * ..........................................
_____________________________________________________________________________________
II.2) PLAATS VAN UITVOERING: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
NUTS code: * _________________________________________________________________________
II.3) NOMENCLATUUR
II.3.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) Andere relevante nomenclatuur (NACE): _______________________________________________
II.4) AARD EN OMVANG VAN DE WERKEN: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) GESCHATTE KOSTEN (excl. BTW) VAN HET VOORGESTELDE WERK (indien bekend):
Tussen ______________________en__________________________ valuta: _____________________
II.6) VOORZIENE DATA (indien bekend)
Begin van de aanbestedingsprocedure

/

/

(dd/mm/jjjj)

Begin van de werken

/

/

(dd/mm/jjjj)

/

/

(dd/mm/jjjj)

II.7) VOORZIENE VOLTOOIINGSDATUM (indien bekend)

II.8) BELANGRIJKSTE FINANCIERINGS- EN BETALINGSWIJZE (indien bekend)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.9) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(Voor detailgegevens over percelen, gebruik van Bijlage B zoveel exemplaren als nodig)

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

LEVERINGEN
DIENSTEN

II.1) DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING * ..........................................
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENCLATUUR
II.2.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/CPC): ____________________________________________
II.2.3) Categorie diensten
II.3) AARD EN HOEVEELHEID OF WAARDE VAN DE GOEDEREN OF DIENSTEN VOOR ELK VAN DE CATEGORIEËN
DIENSTEN:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) VOORZIENE BEGINDATUM VAN DE AANBESTEDINGSPROCEDURE (indien bekend)
/

/

(dd/mm/jjjj)

II.5) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

II.1) DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING * ..........................................
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENCLATUUR
II.2.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/CPC): ____________________________________________
II.2.3) Categorie diensten

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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II.3) AARD EN HOEVEELHEID OF WAARDE VAN DE GOEDEREN OF DIENSTEN VOOR ELK VAN DE CATEGORIEËN
DIENSTEN:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) VOORZIENE BEGINDATUM VAN DE AANBESTEDINGSPROCEDURE (indien bekend)
/

/

(dd/mm/jjjj)

II.5) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(Voor detailgegevens over percelen, gebruik van Bijlage B zoveel exemplaren als nodig)

......................................................... (Gebruik dit gedeelte zo vaak als nodig).........................................................

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AFDELING IV: ADMINISTRATIEVE INFORMATIE
IV.1) DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN HET DOSSIER GEGEVEN REFERENTIENUMMER * ____________
_____________________________________________________________________________________

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1) BETREFT HET EEN VRIJWILLIGE PUBLICATIE?
NEEN

JA

VI.2) HEEFT DEZE OPDRACHT BETREKKING OP EEN PROJECT / PROGRAMMA DAT DOOR DE FONDSEN VAN DE
EU WORDT GEFINANCIERD ? *
NEEN

JA

Zo ja, aangeven welk project/programma, alsmede elke nuttige referentie _________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

/

/

(dd/mm/jjjj)

Standaardformulier 2 – NL
6/9

BIJLAGE A

1.2) ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN KUNNEN WORDEN VERKREGEN

Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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BIJLAGE B
ENUNTIATIEVE AANKONDIGING –INLICHTINGEN OVER PERCELEN
...........................................................................................................................................

PERCEEL NR.
1) Nomenclatuur

1.1) CPV-classificatie (Common Procurement Classification) *
Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdcategorieën
Hoofdopdracht
Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Andere relevante nomenclatuur (NACE/CPA/CPC): ________________________________________
2) Aard en omvang: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Geschatte kosten (excl. BTW): _________________________________ valuta: ______________________
4) Voorziene datum van: (indien bekend)
aanvang van de aanbestedingsprocedure

/

/

(dd/mm/jjjj)

begin van de uitvoering of de levering

/

/

(dd/mm/jjjj)

/

/

(dd/mm/jjjj)

5) Datum van voltooiing: (indien bekend)

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

PERCEEL NR.
1) Nomenclatuur

1.1) CPV-classificatie (Common Procurement Classification) *
Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdcategorieën
Hoofdopdracht
Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Andere relevante nomenclatuur (NACE/CPA/CPC): ________________________________________
2) Aard en omvang: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Geschatte kosten (excl. BTW): _________________________________ valuta: ______________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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4) Voorziene datum van: (indien bekend)
aanvang van de aanbestedingsprocedure

/

/

(dd/mm/jjjj)

begin van de uitvoering of de levering

/

/

(dd/mm/jjjj)

/

/

(dd/mm/jjjj)

5) Datum van voltooiing: (indien bekend)

......................................................... (Gebruik dit gedeelte zo vaak als nodig).........................................................

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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EUROPESE UNIE
Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Telefax: (+352) 2929 44 619, (+352) 2929 44 623, (+352) 2929 42 670
E-mail: mp-ojs.cec.eu.int
On-line bekendmaking: http://simap.eu.int

AANKONDIGING VAN OPDRACHT

Werken

In te vullen voor het Bureau voor officiële publicaties

Leveringen

Datum van ontvangst van de aankondiging __________________

Diensten

Referentie ____________________________________________

Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ?

NEEN

JA

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) OFFICIËLE NAAM EN ADRES VAN DE AANBESTEDENDE DIENST
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

I.2) ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN VERKRIJGBAAR ZIJN
Zelfde adres als I.1

Indien ander adres, zie Bijlage A

I.3) ADRES WAAR BESCHEIDEN VERKRIJGBAAR ZIJN
Zelfde adres als I.1

Indien ander adres, zie Bijlage A

I.4) ADRES VOOR INDIENING VAN OFFERTES/AANVRAGEN TOT DEELNEMING
Zelfde adres als I.1

Indien ander adres, zie Bijlage A

1.5) TYPE VAN AANBESTEDENDE DIENST
centrale overheid
regionale/lokale overheid

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

Europese instelling
publiekrechtelijke instelling

andere
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AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) BESCHRIJVING
II.1.1) Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken (in geval van een overheidsopdracht voor de
uitvoering van werken)
Uitvoering

Ontwerp en uitvoering

Uitvoering met welke middelen ook van een werk
dat aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde
eisen voldoet

II.1.2) Aard van de opdracht voor leveringen (in geval van een overheidsopdracht voor leveringen)
Aankoop

Huur

Leasing

Huurkoop

Een combinatie daarvan

II.1.3) Aard van de opdracht voor dienstverlening (in geval van een overheidsopdracht voor dienstverlening)
Categorie van diensten
NEEN

II.1.4) Betreft het een raamcontract? *

JA

II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming * __________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
_____________________________________________________________________________________
NUTS code *_________________________________________
II.1.8) Nomenclatuur
II.1.8.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.1.8.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): _____________________________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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II.1.9) Verdeling in percelen (voor detailgegevens over percelen, gebruik van Bijlage B zoveel exemplaren als nodig)
JA
NEEN
Offertes kunnen worden ingediend voor: een perceel

meerdere percelen

alle percelen tezamen

II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen (indien van toepassing)
JA
NEEN
II.2) HOEVEELHEID OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang (in voorkomend geval, inclusief alle percelen en opties)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2.2) Opties (in voorkomend geval) Tijdstip waarop zij kunnen worden uitgeoefend (indien mogelijk)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.3) DUUR OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT
en / of dagen

Ofwel: Termijn in maanden
Ofwel: Vanaf

/

/

en / of tot

(vanaf de gunning van de opdracht)
/

/

(dd/mm/jjjj)

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE
INFORMATIE
III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen (in voorkomend geval) ______________________________
_____________________________________________________________________________________
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften
dienaangaande (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.1.3) Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of dienstverleners, waaraan de
opdracht wordt gegund, moet hebben (in voorkomend geval) ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers / leveranciers / dienstverleners en
inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
financiële en technische capaciteit
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

Standaardformulier 1 – NL
3/9

III.2.1.1) Juridische situatie -verlangde bewijsstukken
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde bewijsstukken
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.1.3 ) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.3) VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING
III.3.1) Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend?
JA
NEEN
Zo ja, verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.3.2) Moeten rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de
uitvoering van de opdracht belast wordt?
JA

NEEN

AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE VAN AANBESTEDINGSPROCEDURE
Openbaar
Niet-openbaar
Onderhandeling

Versneld niet-openbaar
Versnelde onderhandelingsprocedure

IV.1.1) Zijn de gegadigden reeds geselecteerd ? (In voorkomend geval en alleen bij onderhandelingsprocedures)
NEEN
JA
Zo ja, gebruik de rubriek Aanvullende inlichtingen om meer informatie te verstrekken (afdeling V)
IV.1.2) Rechtvaardiging voor het gebruik van een versnelde procedure (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.1.3) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht (in voorkomend geval)
IV.1.3.1) Enuntiatieve aankondiging betreffende dezelfde opdracht
Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het PB:
/S

-

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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/

/

(dd/mm/jjjj)
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IV.1.3.2) Andere voorafgaande aankondigingen
Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het PB:
/S

-

van

/

/

(dd/mm/jjjj)

IV.1.4) Aantal ondernemingen welke de aanbestedende dienst voornemens is uit te nodigen tot
inschrijving (in voorkomend geval)
Aantal:

of

Minimum:

Maximum:

IV.2) GUNNINGSCRITERIA
A) Laagste prijs
of:
B) Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op
B1) onderstaande criteria (zo mogelijk in afnemende volgorde van voorkeur)
1 __________________________ 4 ________________________ 7 ________________________
2 __________________________ 5 ________________________ 8 ________________________
3 __________________________ 6 ________________________ 9 ________________________
In afnemende volgorde van voorkeur:

NEEN

JA

of:
B2) de in het bestek vermelde criteria
IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst * ____________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken – voorwaarden voor verkrijging ervan
Verkrijgbaar tot:

/

/

(dd/mm/jjjj)

Prijs (in voorkomend geval) __________________________________Valuta _____________________
Voorwaarden en wijze van betaling _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming (naar gelang het gaat om
een openbare dan wel niet openbare of onderhandelingsprocedure)
/

/

(dd/mm/jjjj)

of:

dagen vanaf verzending van de aankondiging

Tijdstip (in voorkomend geval): ______________
IV.3.4) Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselecteerde gegadigden (in niet-openbare en
onderhandelingsprocedures)
Voorziene datum:

/

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot
deelneming
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

Andere – derde land
___________________

IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen (in geval van
een openbare procedure)
Tot

/

/

(dd/mm/jjjj)

of

maanden en / of

dagen (vanaf de

uiterste datum voor ontvangst van de offertes)
IV.3.7) Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
IV.3.7.1) Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.7.2) Datum, tijdstip en plaats
Dag

/

/

(dd/mm/jjjj) ________________uur _____________________________

Plaats _______________________________________________________________________________

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1) BETREFT HET EEN VRIJWILLIGE PUBLICATIE ?
NEEN

JA

VI.2) IN VOORKOMEND GEVAL, AANGEVEN OF DEZE OPDRACHT PERIODIEK ZAL WORDEN HERHAALD EN
WANNEER NAAR VERWACHTING NIEUWE AANKONDIGINGEN ZULLEN WORDEN BEKENDGEMAAKT
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) HEEFT DEZE OPDRACHT BETREKKING OP EEN PROJECT / PROGRAMMA DAT DOOR DE FONDSEN VAN DE
EU WORDT GEFINANCIERD ? *
JA
NEEN
Zo ja, aangeven welk project / programma, alsmede elke nuttige referentie _________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.4) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DE AANKONDIGING:

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

/

/

(dd/mm/jjjj)
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BIJLAGE A
1.2) ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN KUNNEN WORDEN VERKREGEN
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

1.3) ADRES WAAR DOCUMENTATIE BETREFFENDE DEZE AANKONDIGING KAN WORDEN VERKREGEN
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

I.4) ADRES VOOR INDIENING VAN OFFERTES / AANVRAGEN TOT DEELNEMING
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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BIJLAGE B – INLICHTINGEN BETREFFENDE PERCELEN
.............................................................................................................................................

PERCEEL nr.
1) Nomenclatuur

1.1) CPV-classificatie (Common Procurement Classification) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA / NACE/CPC) ________________________________________
2) Korte beschrijving ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Omvang of hoeveelheid __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4) Afwijkende begindatum voor de uitvoering of de levering (in voorkomend geval)
Uitvoering:

/

/

levering:

/

/

(dd/mm/jjjj)

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

PERCEEL nr.
1) Nomenclatuur

1.1) CPV-classificatie (Common Procurement Classification) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA / NACE/CPC) ________________________________________
2) Korte beschrijving ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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3) Omvang of hoeveelheid __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4) Afwijkende begindatum voor de uitvoering of de levering (in voorkomend geval)
Uitvoering:

/

/

levering:

/

/

(dd/mm/jjjj)

........................................(Gebruik van deze bijlage zoveel exemplaren als nodig) .................................................

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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EUROPESE UNIE
Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Telefax: (+352) 2929 44 619, (+352) 2929 44 623, (+352) 2929 42 670
E-mail: mp-ojs.cec.eu.int
On-line bekendmaking: http://simap.eu.int

AANKONDIGING
VAN GEPLAATSTE OPDRACHT

Werken

In te vullen voor het Bureau voor officiële publicaties

Leveringen

Datum van ontvangst van de aankondiging ______________

Diensten

Referentie ________________________________________

Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ?

NEEN

JA

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) OFFICIËLE NAAM EN ADRES VAN DE AANBESTEDENDE DIENST
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

1.2) TYPE VAN AANBESTEDENDE DIENST*
centrale overheid
regionale/lokale overheid

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

Europese instelling
publiekrechtelijke instelling

andere
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AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) AARD VAN DE OPDRACHT
Werken

Leveringen

Diensten
Categorie van diensten
Als de opdracht valt in de dienstencategorieën 17
tot en met 27, stemt u in met de publicatie van
deze aankondiging?
JA
NEEN

II.2) BETREFT HET EEN RAAMCONTRACT ? *

JA

NEEN

II.3) NOMENCLATUUR
II.3.1) CPV - classificatie (Common Procurement Classification) *
Hoofdcategorieën
Hoofdopdracht
Bijkomende
opdrachten

Subcategorieën (in voorkomend geval)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): ______________________________________
II.4) DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING *
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) KORTE BESCHRIJVING / VOORWERP VAN DE OPDRACHT
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.6) GERAAMDE TOTALE WAARDE (excl. BTW)
_____________________________________________________________________________________

AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) AARD VAN AANBESTEDINGSPROCEDURE
Openbaar

Niet-openbaar

Onderhandelingsprocedure met
voorafgaande publicatie van een
aankondiging

Versneld
niet-openbaar

Versnelde
onderhandelingsprocedure

Onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande publicatie
van een aankondiging

IV.1.1) Rechtvaardiging voor het gebruik van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie
van een aankondiging (Zie bijlage)

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

Standaardformulier 3 – NL
2/7

IV.2) GUNNINGSCRITERIA
Laagste prijs
of
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op
__________________________________________

_________________________________________

__________________________________________

_________________________________________

__________________________________________

_________________________________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AFDELING V: GUNNING VAN DE OPDRACHT
V.1) GUNNING EN WAARDE VAN DE OPDRACHT
V.1.1) Naam en adres van de leverancier, aannemer of dienstverlener aan wie de opdracht is gegund
OPDRACHT nr______ ..........................................................................................................................................
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

V.1.2) Informatie over de prijs van de opdracht of de hoogst en laagst geprijsde offertes die in aanmerking
zijn genomen (prijs excl. BTW)
Prijs ___________________________________
Of: laagst geprijsde offerte: _________________ hoogst geprijsde offerte: ________________________
Valuta __________________________________
V.2) ONDERAANNEMING
V.2.1) Komt de opdracht in aanmerking voor onderaanneming?
JA
NEEN
Zo ja, vermeldt de waarde of het percentage van de opdracht dat in aanmerking komt voor
onderaanneming
Waarde (excl. BTW) ____________________ Valuta ____________ Of percentage ____________ %
Onbekend
OPDRACHT nr______ ..........................................................................................................................................
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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V.1.2) Informatie over de prijs van de opdracht of de hoogst en laagst geprijsde offertes die in aanmerking
zijn genomen (prijs excl. BTW)
Prijs ___________________________________
Of: laagst geprijsde offerte: _________________ hoogst geprijsde offerte: ________________________
Valuta __________________________________
V.2) ONDERAANNEMING
V.2.1) Komt de opdracht in aanmerking voor onderaanneming?
JA
NEEN
Zo ja, vermeldt de waarde of het percentage van de opdracht dat in aanmerking komt voor
onderaanneming
Waarde (excl. BTW) ____________________ Valuta ____________ Of percentage ____________ %
Onbekend

.........................................................(Gebruik dit gedeelte zo vaak als nodig).........................................................

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1) BETREFT HET EEN VRIJWILLIGE PUBLICATIE ?
JA

NEEN

VI.2) REFERENTIENUMMER VAN HET DOSSIER BIJ DE AANBESTEDENDE DIENST *
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
/

VI.3) DATUM VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT:

/

(dd/mm/jjjj)

VI.4) AANTAL ONTVANGEN OFFERTES:
VI.5) IS VOOR DEZE OPDRACHT EEN AANKONDIGING VERSCHENEN IN HET PBEG?
JA
NEEN
Zo ja, geef het referentie nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het PB
/S

-

van

/

/

(dd/mm/jjjj)

VI.6) HEEFT DEZE OPDRACHT BETREKKING OP EEN PROJECT/PROGRAMMA DAT DOOR DE FONDSEN VAN DE
EU WORDT GEFINANCIERD ? *
JA
NEEN
Zo ja, aangeven welk project/ programma, alsmede elke nuttige referentie _________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.7) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VI.8) VERZENDINGSDATUM VAN DEZE AANKONDIGING:

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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BIJLAGE
AANKONDIGING GEPLAATSTE OPDRACHT
WERKEN
LEVERINGEN
DIENSTEN
IV.1.1) Rechtvaardiging van de keuze voor een onderhandelingsprocedure
De motivering van de keuze voor een onderhandelingsprocedure moet in overeenstemming zijn met de ter
zake dienende artikelen in de richtlijnen: Werken:
Artikel 7
Richtlijn 93/37/EEG
Leveringen:
Artikel 6
Richtlijn 93/36/EEG
Diensten:
Artikel 11
Richtlijn 92/50/EEG
IV.1.1.1) Onderhandelingsprocedure met voorafgaande publicatie van een aankondiging
a) Onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen in het kader van een

- openbare procedure
- niet-openbare procedure

b) de aard van de werken / diensten of de onzekere omstandigheden maken
een vaststelling vooraf van de totale prijs niet mogelijk
c) wegens de aard van de te verlenen diensten kunnen de specificaties voor
de opdracht niet voldoende nauwkeurig worden vastgesteld om de
opdracht volgens openbare of niet-openbare procedures te kunnen
plaatsen
d) het betreft werken die uitsluitend worden uitgevoerd ten behoeve van
onderzoek, proefneming of ontwikkeling, en niet met het doel de
rentabiliteit ervan vast te stellen of de kosten van onderzoek en
ontwikkeling te dekken
IV.1.1.2) Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging
e) Geen of geen passende inschrijvingen werden ontvangen in het kader van
een

- openbare procedure
- niet-openbare procedure

f) De betreffende producten worden uitsluitend om redenen van onderzoek,
experiment, studie of ontwikkeling geproduceerd, onder de voorwaarden
neergelegd in de richtlijn (alleen voor leveringen)
g) De opdracht (werken / leveringen / diensten) kan slechts door één
bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van:

- technische aard
- artistieke aard
- bescherming van
exclusieve rechten

h) Dringende spoed als gevolg van gebeurtenissen die voor de
aanbestedende dienst onvoorzienbaar waren en waarvan de
omstandigheden in alle opzichten overeenstemmen met die welke zijn
opgesomd in de richtlijnen
i) Er worden aanvullende werken / leveringen / diensten besteld, in
omstandigheden die in alle opzichten overeenstemmen met die welke zijn
opgesomd in de richtlijnen
j) Nieuwe werken / diensten, bestaande uit de herhaling van soortgelijke
werken / diensten en besteld in omstandigheden die in alle opzichten
overeenstemmen met die welke zijn opgesomd in de richtlijnen
k) De diensten opdracht wordt gegund aan de winnaar of een van de
winnaars van een prijsvraag voor ontwerpen

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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BIJLAGE II

29.10.2001

EUROPESE UNIE
Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Telefax: (+352) 2929 44 619, (+352) 2929 44 623, (+352) 2929 42 670
E-mail: mp-ojs.cec.eu.int
On-line bekendmaking: http://simap.eu.int

ENUNTIATIEVE AANKONDIGING

Werken

In te vullen voor het Bureau voor officiële publicaties

Leveringen

Datum van ontvangst van de aankondiging ______________

Diensten

Referentie ________________________________________

Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ?

NEEN

JA

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) OFFICIËLE NAAM EN ADRES VAN DE AANBESTEDENDE DIENST
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

I.2) ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN VERKRIJGBAAR ZIJN
Zelfde adres als I.1

Indien ander adres, zie Bijlage A

1.3) TYPE VAN AANBESTEDENDE DIENST
centrale overheid
regionale/lokale overheid

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

Europese instelling
publiekrechtelijke instelling

andere
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AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

WERKEN

II.1) DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING * ..........................................
_____________________________________________________________________________________
II.2) PLAATS VAN UITVOERING: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
NUTS code: * _________________________________________________________________________
II.3) NOMENCLATUUR
II.3.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) Andere relevante nomenclatuur (NACE): _______________________________________________
II.4) AARD EN OMVANG VAN DE WERKEN: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) GESCHATTE KOSTEN (excl. BTW) VAN HET VOORGESTELDE WERK (indien bekend):
Tussen ______________________en__________________________ valuta: _____________________
II.6) VOORZIENE DATA (indien bekend)
Begin van de aanbestedingsprocedure

/

/

(dd/mm/jjjj)

Begin van de werken

/

/

(dd/mm/jjjj)

/

/

(dd/mm/jjjj)

II.7) VOORZIENE VOLTOOIINGSDATUM (indien bekend)

II.8) BELANGRIJKSTE FINANCIERINGS- EN BETALINGSWIJZE (indien bekend)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.9) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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II.1) DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING * ..........................................
_____________________________________________________________________________________
II.2) PLAATS VAN UITVOERING: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
NUTS code: * _________________________________________________________________________
II.3) NOMENCLATUUR
II.3.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) Andere relevante nomenclatuur (NACE): _______________________________________________
II.4) AARD EN OMVANG VAN DE WERKEN: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) GESCHATTE KOSTEN (excl. BTW) VAN HET VOORGESTELDE WERK (indien bekend):
Tussen ______________________en__________________________ valuta: _____________________
II.6) VOORZIENE DATA (indien bekend)
Begin van de aanbestedingsprocedure

/

/

(dd/mm/jjjj)

Begin van de werken

/

/

(dd/mm/jjjj)

/

/

(dd/mm/jjjj)

II.7) VOORZIENE VOLTOOIINGSDATUM (indien bekend)

II.8) BELANGRIJKSTE FINANCIERINGS- EN BETALINGSWIJZE (indien bekend)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.9) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(Voor detailgegevens over percelen, gebruik van Bijlage B zoveel exemplaren als nodig)

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

LEVERINGEN
DIENSTEN

II.1) DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING * ..........................................
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENCLATUUR
II.2.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/CPC): ____________________________________________
II.2.3) Categorie diensten
II.3) AARD EN HOEVEELHEID OF WAARDE VAN DE GOEDEREN OF DIENSTEN VOOR ELK VAN DE CATEGORIEËN
DIENSTEN:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) VOORZIENE BEGINDATUM VAN DE AANBESTEDINGSPROCEDURE (indien bekend)
/

/

(dd/mm/jjjj)

II.5) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

II.1) DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING * ..........................................
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENCLATUUR
II.2.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/CPC): ____________________________________________
II.2.3) Categorie diensten

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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II.3) AARD EN HOEVEELHEID OF WAARDE VAN DE GOEDEREN OF DIENSTEN VOOR ELK VAN DE CATEGORIEËN
DIENSTEN:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) VOORZIENE BEGINDATUM VAN DE AANBESTEDINGSPROCEDURE (indien bekend)
/

/

(dd/mm/jjjj)

II.5) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(Voor detailgegevens over percelen, gebruik van Bijlage B zoveel exemplaren als nodig)

......................................................... (Gebruik dit gedeelte zo vaak als nodig).........................................................

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AFDELING IV: ADMINISTRATIEVE INFORMATIE
IV.1) DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN HET DOSSIER GEGEVEN REFERENTIENUMMER * ____________
_____________________________________________________________________________________

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1) BETREFT HET EEN VRIJWILLIGE PUBLICATIE?
NEEN

JA

VI.2) HEEFT DEZE OPDRACHT BETREKKING OP EEN PROJECT / PROGRAMMA DAT DOOR DE FONDSEN VAN DE
EU WORDT GEFINANCIERD ? *
NEEN

JA

Zo ja, aangeven welk project/programma, alsmede elke nuttige referentie _________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

/

/

(dd/mm/jjjj)
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BIJLAGE A

1.2) ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN KUNNEN WORDEN VERKREGEN

Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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BIJLAGE B
ENUNTIATIEVE AANKONDIGING –INLICHTINGEN OVER PERCELEN
...........................................................................................................................................

PERCEEL NR.
1) Nomenclatuur

1.1) CPV-classificatie (Common Procurement Classification) *
Hoofdcategorieën
Subcategorieën (in voorkomend geval)
Hoofdopdracht
Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Andere relevante nomenclatuur (NACE/CPA/CPC): ________________________________________
2) Aard en omvang: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Geschatte kosten (excl. BTW): _________________________________ valuta: ______________________
4) Voorziene datum van: (indien bekend)
aanvang van de aanbestedingsprocedure

/

/

(dd/mm/jjjj)

begin van de uitvoering of de levering

/

/

(dd/mm/jjjj)

/

/

(dd/mm/jjjj)

5) Datum van voltooiing: (indien bekend)

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

PERCEEL NR.
1) Nomenclatuur

1.1) CPV-classificatie (Common Procurement Classification) *
Hoofdcategorieën
Subcategorieën (in voorkomend geval)
Hoofdopdracht
Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Andere relevante nomenclatuur (NACE/CPA/CPC): ________________________________________
2) Aard en omvang: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Geschatte kosten (excl. BTW): _________________________________ valuta: ______________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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4) Voorziene datum van: (indien bekend)
aanvang van de aanbestedingsprocedure

/

/

(dd/mm/jjjj)

begin van de uitvoering of de levering

/

/

(dd/mm/jjjj)

/

/

(dd/mm/jjjj)

5) Datum van voltooiing: (indien bekend)

......................................................... (Gebruik dit gedeelte zo vaak als nodig).........................................................

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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EUROPESE UNIE
Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Telefax: (+352) 2929 44 619, (+352) 2929 44 623, (+352) 2929 42 670
E-mail: mp-ojs.cec.eu.int
On-line bekendmaking: http://simap.eu.int

AANKONDIGING VAN OPDRACHT

Werken

In te vullen voor het Bureau voor officiële publicaties

Leveringen

Datum van ontvangst van de aankondiging __________________

Diensten

Referentie ____________________________________________

Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ?

NEEN

JA

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) OFFICIËLE NAAM EN ADRES VAN DE AANBESTEDENDE DIENST
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

I.2) ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN VERKRIJGBAAR ZIJN
Zelfde adres als I.1

Indien ander adres, zie Bijlage A

I.3) ADRES WAAR BESCHEIDEN VERKRIJGBAAR ZIJN
Zelfde adres als I.1

Indien ander adres, zie Bijlage A

I.4) ADRES VOOR INDIENING VAN OFFERTES/AANVRAGEN TOT DEELNEMING
Zelfde adres als I.1

Indien ander adres, zie Bijlage A

1.5) TYPE VAN AANBESTEDENDE DIENST
centrale overheid
regionale/lokale overheid

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

Europese instelling
publiekrechtelijke instelling

andere
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AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) BESCHRIJVING
II.1.1) Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken (in geval van een overheidsopdracht voor de
uitvoering van werken)
Ontwerp en uitvoering

Uitvoering

Uitvoering met welke middelen ook van een werk
dat aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde
eisen voldoet

II.1.2) Aard van de opdracht voor leveringen (in geval van een overheidsopdracht voor leveringen)
Aankoop

Huur

Leasing

Huurkoop

Een combinatie daarvan

II.1.3) Aard van de opdracht voor dienstverlening (in geval van een overheidsopdracht voor dienstverlening)
Categorie van diensten
NEEN

II.1.4) Betreft het een raamcontract? *

JA

II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming * __________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
_____________________________________________________________________________________
NUTS code *_________________________________________
II.1.8) Nomenclatuur
II.1.8.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.1.8.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): _____________________________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

Standaardformulier 1 – NL
2/9

II.1.9) Verdeling in percelen (voor detailgegevens over percelen, gebruik van Bijlage B zoveel exemplaren als nodig)
JA
NEEN
Offertes kunnen worden ingediend voor: een perceel

meerdere percelen

alle percelen tezamen

II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen (indien van toepassing)
JA

NEEN

II.2) HOEVEELHEID OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang (in voorkomend geval, inclusief alle percelen en opties)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2.2) Opties (in voorkomend geval) Tijdstip waarop zij kunnen worden uitgeoefend (indien mogelijk)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.3) DUUR OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT
en / of dagen

Ofwel: Termijn in maanden
Ofwel: Vanaf

/

/

en / of tot

(vanaf de gunning van de opdracht)
/

/

(dd/mm/jjjj)

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE
INFORMATIE
III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen (in voorkomend geval) ______________________________
_____________________________________________________________________________________
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften
dienaangaande (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.1.3) Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of dienstverleners, waaraan de
opdracht wordt gegund, moet hebben (in voorkomend geval) ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers / leveranciers / dienstverleners en
inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
financiële en technische capaciteit
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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III.2.1.1) Juridische situatie -verlangde bewijsstukken
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde bewijsstukken
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.1.3 ) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.3) VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING
III.3.1) Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend?
JA
NEEN
Zo ja, verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.3.2) Moeten rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de
uitvoering van de opdracht belast wordt?
NEEN

JA

AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE VAN AANBESTEDINGSPROCEDURE
Openbaar
Niet-openbaar
Onderhandeling

Versneld niet-openbaar
Versnelde onderhandelingsprocedure

IV.1.1) Zijn de gegadigden reeds geselecteerd ? (In voorkomend geval en alleen bij onderhandelingsprocedures)
NEEN
JA
Zo ja, gebruik de rubriek Aanvullende inlichtingen om meer informatie te verstrekken (afdeling V)
IV.1.2) Rechtvaardiging voor het gebruik van een versnelde procedure (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.1.3) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht (in voorkomend geval)
IV.1.3.1) Enuntiatieve aankondiging betreffende dezelfde opdracht
Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het PB:
/S

-

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

van

/

/

(dd/mm/jjjj)
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IV.1.3.2) Andere voorafgaande aankondigingen
Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het PB:
/S

-

van

/

/

(dd/mm/jjjj)

IV.1.4) Aantal ondernemingen welke de aanbestedende dienst voornemens is uit te nodigen tot
inschrijving (in voorkomend geval)
Aantal:

of

Minimum:

Maximum:

IV.2) GUNNINGSCRITERIA
A) Laagste prijs
of:
B) Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op
B1) onderstaande criteria (zo mogelijk in afnemende volgorde van voorkeur)
1 __________________________ 4 ________________________ 7 ________________________
2 __________________________ 5 ________________________ 8 ________________________
3 __________________________ 6 ________________________ 9 ________________________
In afnemende volgorde van voorkeur:

NEEN

JA

of:
B2) de in het bestek vermelde criteria
IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst * ____________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken – voorwaarden voor verkrijging ervan
Verkrijgbaar tot:

/

/

(dd/mm/jjjj)

Prijs (in voorkomend geval) __________________________________Valuta _____________________
Voorwaarden en wijze van betaling _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming (naar gelang het gaat om
een openbare dan wel niet openbare of onderhandelingsprocedure)
/

/

(dd/mm/jjjj)

of:

dagen vanaf verzending van de aankondiging

Tijdstip (in voorkomend geval): ______________
IV.3.4) Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselecteerde gegadigden (in niet-openbare en
onderhandelingsprocedures)
Voorziene datum:

/

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

/

(dd/mm/jjjj)
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IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot
deelneming
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

Andere – derde land
___________________

IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen (in geval van
een openbare procedure)
Tot

/

/

(dd/mm/jjjj)

of

maanden en / of

dagen (vanaf de

uiterste datum voor ontvangst van de offertes)
IV.3.7) Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
IV.3.7.1) Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.7.2) Datum, tijdstip en plaats
Dag

/

/

(dd/mm/jjjj) ________________uur _____________________________

Plaats _______________________________________________________________________________

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1) BETREFT HET EEN VRIJWILLIGE PUBLICATIE ?
NEEN

JA

VI.2) IN VOORKOMEND GEVAL, AANGEVEN OF DEZE OPDRACHT PERIODIEK ZAL WORDEN HERHAALD EN
WANNEER NAAR VERWACHTING NIEUWE AANKONDIGINGEN ZULLEN WORDEN BEKENDGEMAAKT
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) HEEFT DEZE OPDRACHT BETREKKING OP EEN PROJECT / PROGRAMMA DAT DOOR DE FONDSEN VAN DE
EU WORDT GEFINANCIERD ? *
JA
NEEN
Zo ja, aangeven welk project / programma, alsmede elke nuttige referentie _________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.4) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DE AANKONDIGING:

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

/

/

(dd/mm/jjjj)

Standaardformulier 1 – NL
6/9

BIJLAGE A
1.2) ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN KUNNEN WORDEN VERKREGEN
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

1.3) ADRES WAAR DOCUMENTATIE BETREFFENDE DEZE AANKONDIGING KAN WORDEN VERKREGEN
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

I.4) ADRES VOOR INDIENING VAN OFFERTES / AANVRAGEN TOT DEELNEMING
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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BIJLAGE B – INLICHTINGEN BETREFFENDE PERCELEN
.............................................................................................................................................

PERCEEL nr.
1) Nomenclatuur

1.1) CPV-classificatie (Common Procurement Classification) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA / NACE/CPC) ________________________________________
2) Korte beschrijving ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Omvang of hoeveelheid __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4) Afwijkende begindatum voor de uitvoering of de levering (in voorkomend geval)
Uitvoering:

/

/

levering:

/

/

(dd/mm/jjjj)

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

PERCEEL nr.
1) Nomenclatuur

1.1) CPV-classificatie (Common Procurement Classification) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA / NACE/CPC) ________________________________________
2) Korte beschrijving ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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3) Omvang of hoeveelheid __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4) Afwijkende begindatum voor de uitvoering of de levering (in voorkomend geval)
Uitvoering:

/

/

levering:

/

/

(dd/mm/jjjj)

........................................(Gebruik van deze bijlage zoveel exemplaren als nodig) .................................................

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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EUROPESE UNIE
Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Telefax: (+352) 2929 44 619, (+352) 2929 44 623, (+352) 2929 42 670
E-mail: mp-ojs.cec.eu.int
On-line bekendmaking: http://simap.eu.int

AANKONDIGING
VAN GEPLAATSTE OPDRACHT

Werken

In te vullen voor het Bureau voor officiële publicaties

Leveringen

Datum van ontvangst van de aankondiging ______________

Diensten

Referentie ________________________________________

Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ?

NEEN

JA

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) OFFICIËLE NAAM EN ADRES VAN DE AANBESTEDENDE DIENST
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

1.2) TYPE VAN AANBESTEDENDE DIENST*
centrale overheid
regionale/lokale overheid

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

Europese instelling
publiekrechtelijke instelling

andere

Standaardformulier 3 – NL
1/7

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) AARD VAN DE OPDRACHT
Werken

Leveringen

Diensten
Categorie van diensten
Als de opdracht valt in de dienstencategorieën 17
tot en met 27, stemt u in met de publicatie van
deze aankondiging?
JA
NEEN

II.2) BETREFT HET EEN RAAMCONTRACT ? *

JA

NEEN

II.3) NOMENCLATUUR
II.3.1) CPV - classificatie (Common Procurement Classification) *
Hoofdcategorieën
Hoofdopdracht
Bijkomende
opdrachten

Subcategorieën (in voorkomend geval)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): ______________________________________
II.4) DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING *
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) KORTE BESCHRIJVING / VOORWERP VAN DE OPDRACHT
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.6) GERAAMDE TOTALE WAARDE (excl. BTW)
_____________________________________________________________________________________

AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) AARD VAN AANBESTEDINGSPROCEDURE
Openbaar

Niet-openbaar

Onderhandelingsprocedure met
voorafgaande publicatie van een
aankondiging

Versneld
niet-openbaar

Versnelde
onderhandelingsprocedure

Onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande publicatie
van een aankondiging

IV.1.1) Rechtvaardiging voor het gebruik van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie
van een aankondiging (Zie bijlage)

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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IV.2) GUNNINGSCRITERIA
Laagste prijs
of
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op
__________________________________________

_________________________________________

__________________________________________

_________________________________________

__________________________________________

_________________________________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AFDELING V: GUNNING VAN DE OPDRACHT
V.1) GUNNING EN WAARDE VAN DE OPDRACHT
V.1.1) Naam en adres van de leverancier, aannemer of dienstverlener aan wie de opdracht is gegund
OPDRACHT nr______ ..........................................................................................................................................
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

V.1.2) Informatie over de prijs van de opdracht of de hoogst en laagst geprijsde offertes die in aanmerking
zijn genomen (prijs excl. BTW)
Prijs ___________________________________
Of: laagst geprijsde offerte: _________________ hoogst geprijsde offerte: ________________________
Valuta __________________________________
V.2) ONDERAANNEMING
V.2.1) Komt de opdracht in aanmerking voor onderaanneming?
JA
NEEN
Zo ja, vermeldt de waarde of het percentage van de opdracht dat in aanmerking komt voor
onderaanneming
Waarde (excl. BTW) ____________________ Valuta ____________ Of percentage ____________ %
Onbekend
OPDRACHT nr______ ..........................................................................................................................................
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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V.1.2) Informatie over de prijs van de opdracht of de hoogst en laagst geprijsde offertes die in aanmerking
zijn genomen (prijs excl. BTW)
Prijs ___________________________________
Of: laagst geprijsde offerte: _________________ hoogst geprijsde offerte: ________________________
Valuta __________________________________
V.2) ONDERAANNEMING
V.2.1) Komt de opdracht in aanmerking voor onderaanneming?
JA
NEEN
Zo ja, vermeldt de waarde of het percentage van de opdracht dat in aanmerking komt voor
onderaanneming
Waarde (excl. BTW) ____________________ Valuta ____________ Of percentage ____________ %
Onbekend

.........................................................(Gebruik dit gedeelte zo vaak als nodig).........................................................

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.) BETREFT HET EEN VRIJWILLIGE PUBLICATIE ?
JA

NEEN

VI.2) REFERENTIENUMMER VAN HET DOSSIER BIJ DE AANBESTEDENDE DIENST *
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
/

VI.3) DATUM VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT:

/

(dd/mm/jjjj)

VI.4) AANTAL ONTVANGEN OFFERTES:
VI.5) IS VOOR DEZE OPDRACHT EEN AANKONDIGING VERSCHENEN IN HET PBEG?
JA
NEEN
Zo ja, geef het referentie nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het PB
/S

-

van

/

/

(dd/mm/jjjj)

VI.6) HEEFT DEZE OPDRACHT BETREKKING OP EEN PROJECT/PROGRAMMA DAT DOOR DE FONDSEN VAN DE
EU WORDT GEFINANCIERD ? *
JA
NEEN
Zo ja, aangeven welk project/ programma, alsmede elke nuttige referentie _________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.7) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VI.8) VERZENDINGSDATUM VAN DEZE AANKONDIGING:

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

/

/

(dd/mm/jjjj)
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BIJLAGE
AANKONDIGING GEPLAATSTE OPDRACHT
WERKEN
LEVERINGEN
DIENSTEN
IV.1.1) Rechtvaardiging van de keuze voor een onderhandelingsprocedure
De motivering van de keuze voor een onderhandelingsprocedure moet in overeenstemming zijn met de ter
zake dienende artikelen in de richtlijnen: Werken:
Artikel 7
Richtlijn 93/37/EEG
Leveringen:
Artikel 6
Richtlijn 93/36/EEG
Diensten:
Artikel 11
Richtlijn 92/50/EEG
IV.1.1.1) Onderhandelingsprocedure met voorafgaande publicatie van een aankondiging
a) Onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen in het kader van een
- openbare procedure
- niet-openbare procedure
b) de aard van de werken / diensten of de onzekere omstandigheden maken
een vaststelling vooraf van de totale prijs niet mogelijk
c) wegens de aard van de te verlenen diensten kunnen de specificaties voor
de opdracht niet voldoende nauwkeurig worden vastgesteld om de
opdracht volgens openbare of niet-openbare procedures te kunnen
plaatsen
d) het betreft werken die uitsluitend worden uitgevoerd ten behoeve van
onderzoek, proefneming of ontwikkeling, en niet met het doel de
rentabiliteit ervan vast te stellen of de kosten van onderzoek en
ontwikkeling te dekken
IV.1.1.2) Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging
e) Geen of geen passende inschrijvingen werden ontvangen in het kader van
een

- openbare procedure
- niet-openbare procedure

f) De betreffende producten worden uitsluitend om redenen van onderzoek,
experiment, studie of ontwikkeling geproduceerd, onder de voorwaarden
neergelegd in de richtlijn (alleen voor leveringen)
g) De opdracht (werken / leveringen / diensten) kan slechts door één
bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van:

- technische aard
- artistieke aard
- bescherming van
exclusieve rechten

h) Dringende spoed als gevolg van gebeurtenissen die voor de
aanbestedende dienst onvoorzienbaar waren en waarvan de
omstandigheden in alle opzichten overeenstemmen met die welke zijn
opgesomd in de richtlijnen
i) Er worden aanvullende werken / leveringen / diensten besteld, in
omstandigheden die in alle opzichten overeenstemmen met die welke zijn
opgesomd in de richtlijnen
j) Nieuwe werken / diensten, bestaande uit de herhaling van soortgelijke
werken / diensten en besteld in omstandigheden die in alle opzichten
overeenstemmen met die welke zijn opgesomd in de richtlijnen
k) De diensten opdracht wordt gegund aan de winnaar of een van de
winnaars van een prijsvraag voor ontwerpen

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

BIJLAGE III

29.10.2001

EUROPESE UNIE
Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Telefax: (+352) 2929 44 619, (+352) 2929 44 623, (+352) 2929 42 670
E-mail: mp-ojs.cec.eu.int
On-line bekendmaking: http://simap.eu.int

CONCESSIE VAN OPENBARE WERKEN
Werken

In te vullen voor het Bureau voor officiële publicaties
Datum van ontvangst van de aankondiging ______________
Referentie ________________________________________

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) OFFICIËLE NAAM EN ADRES VAN DE AANBESTEDENDE DIENST
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

I.2) ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN VERKRIJGBAAR ZIJN
Zelfde adres als I.1

Indien ander adres, zie Bijlage A

I.3) ADRES WAAR BESCHEIDEN VERKRIJGBAAR ZIJN
Zelfde adres als I.1

Indien ander adres, zie Bijlage A

I.4) ADRES VOOR INDIENING VAN BLIJKEN VAN BELANGSTELLING
Zelfde adres als I.1

Indien ander adres, zie Bijlage A

1.5) TYPE VAN AANBESTEDENDE DIENST
centrale overheid
regionale/lokale overheid

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

Europese instelling
publiekrechtelijke instelling

andere
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AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) BESCHRIJVING VAN DE CONCESSIE
[II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming * ________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.2) Beschrijving
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.3) Plaats van uitvoering van de werken ____________________________________________________
NUTS code * ________________________________________
II.1.4) Nomenclatuur
II.1.4.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën
Hoofdopdracht
Bijkomende
opdrachten

Subcategorieën (in voorkomend geval)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.1.4.2) Andere relevante nomenclatuur (NACE): ______________________________________________
II.2) HOEVEELHEID OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang
_____________________________________________________________________________________
II.2.2) Minimumpercentage van de opdrachten voor de uitvoering van werken dat aan derden moet
worden uitbesteed (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE
INFORMATIE
III.1) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.1.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers / leveranciers / dienstverleners en
inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
financiële en technische capaciteit
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.1.1.1) Juridische situatie -verlangde bewijsstukken
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.1.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde bewijsstukken
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.1.1.3 ) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) GUNNINGSCRITERIA
___________________________________________

________________________________________

___________________________________________

________________________________________

___________________________________________

________________________________________

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst * ____________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.2.2) Uiterste termijn voor ontvangst van blijken van belangstelling
/

/

(dd/mm/jjjj) of

dagen vanaf verzending van de aankondiging

Uur (in voorkomend geval) ___________________________
IV.2.3) Talen of talen die mogen worden gebruikt
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

Andere – derde land
___________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1) BETREFT HET EEN VRIJWILLIGE PUBLICATIE ?
NEEN

JA

VI.2) HEEFT DEZE OPDRACHT BETREKKING OP EEN PROJECT / PROGRAMMA DAT DOOR DE FONDSEN VAN DE
EU WORDT GEFINANCIERD ? *
NEEN

JA

Zo ja, aangeven welk project/programma, alsmede elke nuttige referentie __________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VI.4) VERZENDINGSDATUM VAN DE AANKONDIGING:

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

/

/

(dd/mm/jjjj)
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BIJLAGE A
1.2) ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN KUNNEN WORDEN VERKREGEN
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

1.3) ADRES WAAR DOCUMENTATIE BETREFFENDE DEZE AANKONDIGING KAN WORDEN VERKREGEN
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

I.4) ADRES VOOR INDIENING VAN BLIJKEN VAN BELANGSTELLING
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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EUROPESE UNIE
Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Telefax: (+352) 2929 44 619, (+352) 2929 44 623, (+352) 2929 42 670
E-mail: mp-ojs.cec.eu.int
On-line bekendmaking: http://simap.eu.int

BERICHT VAN AANBESTEDING
door een concessiehouder te gunnen opdracht

Werken

In te vullen voor het Bureau voor officiële publicaties
Datum van ontvangst van de aankondiging ______________
Referentie _________________________________________

Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ?

NEEN

JA

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) OFFICIËLE NAAM EN ADRES VAN DE AANBESTEDENDE DIENST
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

I.2) ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN VERKRIJGBAAR ZIJN
Zelfde adres als I.1

Indien ander adres, zie Bijlage A

I.3) ADRES WAAR BESCHEIDEN VERKRIJGBAAR ZIJN
Zelfde adres als I.1

Indien ander adres, zie Bijlage A

I.4) ADRES VOOR INDIENING VAN OFFERTES/AANVRAGEN TOT DEELNEMING
Zelfde adres als I.1

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

Indien ander adres, zie Bijlage A
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AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) BESCHRIJVING VAN DE WERKEN
II.1.1) Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken
Ontwerp en uitvoering

Uitvoering

Uitvoering met welke middelen ook van een werk
dat aan de vastgestelde eisen voldoet

II.1.2) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming * __________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.3) Beschrijving
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.4) Plaats van uitvoering van de werken
_____________________________________________________________________________________
NUTS code *_________________________________________
II.1.5) Nomenclatuur
II.1.5.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.1.5.2) Andere relevante nomenclatuur (NACE): ______________________________________________
II.2) HOEVEELHEID OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

II.3) LOOPTIJD OF TERMIJN VOOR UITVOERING VAN DE WERKEN
Ofwel: Termijn in maanden
Ofwel: Begindatum

/

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

en / of dagen
/

(vanaf de gunning van de opdracht)
en / of einddatum

/

/

(dd/mm/jjjj)
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AFDELING III: ECONOMISCHE EN TECHNISCHE INFORMATIE
III.1) CONTRACTVOORWAARDEN
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen (in voorkomend geval) ______________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1) Economische en technische normen die aan de inschrijver worden opgelegd
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE VAN AANBESTEDINGSPROCEDURE
Openbaar

Niet-openbaar

Onderhandelingsprocedure

Andere

IV.1.2) Eerdere bekendmakingen betreffende hetzelfde project (in voorkomend geval)
IV.1.2.1) Enuntiatieve aankondiging betreffende dezelfde opdracht
Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het PB:
/S

van

-

/

/

(dd/mm/jjjj)

IV.1.2.2) Andere voorafgaande bekendmakingen
Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het PB:
/S

-

van

/

/

(dd/mm/jjjj)

/S

-

van

/

/

(dd/mm/jjjj)

IV.2) GUNNINGSCRITERIA
A) Laagste prijs
of:
B) Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op
B1)

onderstaande criteria (zo mogelijk in afnemende volgorde van belangrijkheid)

1 _________________________ 4 ________________________ 7 ________________________
2 _________________________ 5 ________________________ 8 ________________________
3 _________________________ 6 ________________________ 9 ________________________
In volgorde van belangrijkheid:
of:
B2) de in het bestek vermelde criteria

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

NEEN

JA
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IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende instantie * _________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.2) Uiterste termijn voor
ontvangst van offertes:
(in geval van een openbate procedure)

/
of

ontvangst van aanvragen tot deelneming:
(in geval van een niet-openbare of
onderhandelingsprocedure)

/

(dd/mm/jjjj)

dagen (vanaf verzending van de aankondiging)
/

of

/

(dd/mm/jjjj)

dagen (vanaf verzending van de aankondiging)

IV.3.3) Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselecteerde gegadigden
Voorziene datum

/

/

(dd/mm/jjjj)

IV.3.4) Taal of talen die mogen worden gebruikt in aanvragen tot deelneming
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

Andere – derde land
___________________

IV.3.5) Termijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen
Tot:
Of:

/

/

(dd/mm/jjjj)

maanden en / of

dagen vanaf de uiterste datum voor ontvangst van de offertes

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1) BETREFT HET EEN VRIJWILLIGE PUBLICATIE ?
NEEN

JA

VI.2) HEEFT ENIG DEEL VAN DE OPDRACHT BETREKKING OP EEN PROJECT
FONDSEN VAN DE EU WORDT GEFINANCIERD ? *

/ PROGRAMMA DAT DOOR DE

JA
NEEN
Zo ja, aangeven welk project/programma, alsmede elke nuttige referentie __________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.4) VERZENDINGSDATUM VAN DE AANKONDIGING:

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

/

/

(dd/mm/jjjj)
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BIJLAGE A
1.2) ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN KUNNEN WORDEN VERKREGEN
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

1.3) ADRES WAAR DOCUMENTATIE BETREFFENDE DEZE AANKONDIGING KAN WORDEN VERKREGEN
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

I.4) ADRES VOOR INDIENING VAN OFFERTES/AANVRAGEN TOT DEELNEMING
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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ENUNTIATIEVE AANKONDIGING

Werken

In te vullen voor het Bureau voor officiële publicaties

Leveringen

Datum van ontvangst van de aankondiging ______________

Diensten

Referentie ________________________________________

Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ?

NEEN

JA

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) OFFICIËLE NAAM EN ADRES VAN DE AANBESTEDENDE DIENST
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

I.2) ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN VERKRIJGBAAR ZIJN
Zelfde adres als I.1

Indien ander adres, zie Bijlage A

1.3) TYPE VAN AANBESTEDENDE DIENST
centrale overheid
regionale/lokale overheid

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

Europese instelling
publiekrechtelijke instelling

andere

Standaardformulier 2 – NL
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AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

WERKEN

II.1) DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING * ...........................................
_____________________________________________________________________________________
II.2) PLAATS VAN UITVOERING: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
NUTS code: * _________________________________________________________________________
II.3) NOMENCLATUUR
II.3.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) Andere relevante nomenclatuur (NACE): _______________________________________________
II.4) AARD EN OMVANG VAN DE WERKEN: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) GESCHATTE KOSTEN (excl. BTW) VAN HET VOORGESTELDE WERK (indien bekend):
Tussen ______________________en__________________________ valuta: _____________________
II.6) VOORZIENE DATA (indien bekend)
Begin van de aanbestedingsprocedure

/

/

(dd/mm/jjjj)

Begin van de werken

/

/

(dd/mm/jjjj)

/

/

(dd/mm/jjjj)

II.7) VOORZIENE VOLTOOIINGSDATUM (indien bekend)

II.8) BELANGRIJKSTE FINANCIERINGS- EN BETALINGSWIJZE (indien bekend)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.9) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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II.1) DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING * ..........................................
_____________________________________________________________________________________
II.2) PLAATS VAN UITVOERING: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
NUTS code: * _________________________________________________________________________
II.3) NOMENCLATUUR
II.3.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) Andere relevante nomenclatuur (NACE): _______________________________________________
II.4) AARD EN OMVANG VAN DE WERKEN: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) GESCHATTE KOSTEN (excl. BTW) VAN HET VOORGESTELDE WERK (indien bekend):
Tussen ______________________en__________________________ valuta: _____________________
II.6) VOORZIENE DATA (indien bekend)
Begin van de aanbestedingsprocedure

/

/

(dd/mm/jjjj)

Begin van de werken

/

/

(dd/mm/jjjj)

/

/

(dd/mm/jjjj)

II.7) VOORZIENE VOLTOOIINGSDATUM (indien bekend)

II.8) BELANGRIJKSTE FINANCIERINGS- EN BETALINGSWIJZE (indien bekend)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.9) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(Voor detailgegevens over percelen, gebruik van Bijlage B zoveel exemplaren als nodig)

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

LEVERINGEN
DIENSTEN

II.1) DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING * ..........................................
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENCLATUUR
II.2.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/CPC): ____________________________________________
II.2.3) Categorie diensten
II.3) AARD EN HOEVEELHEID OF WAARDE VAN DE GOEDEREN OF DIENSTEN VOOR ELK VAN DE CATEGORIEËN
DIENSTEN:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) VOORZIENE BEGINDATUM VAN DE AANBESTEDINGSPROCEDURE (indien bekend)
/

/

(dd/mm/jjjj)

II.5) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

II.1) DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING * ..........................................
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENCLATUUR
II.2.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/CPC): ____________________________________________
II.2.3) Categorie diensten

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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II.3) AARD EN HOEVEELHEID OF WAARDE VAN DE GOEDEREN OF DIENSTEN VOOR ELK VAN DE CATEGORIEËN
DIENSTEN:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) VOORZIENE BEGINDATUM VAN DE AANBESTEDINGSPROCEDURE (indien bekend)
/

/

(dd/mm/jjjj)

II.5) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

(Voor detailgegevens over percelen, gebruik van Bijlage B zoveel exemplaren als nodig)

......................................................... (Gebruik dit gedeelte zo vaak als nodig).........................................................

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AFDELING IV: ADMINISTRATIEVE INFORMATIE
IV.1) DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN HET DOSSIER GEGEVEN REFERENTIENUMMER * ____________
_____________________________________________________________________________________

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1) BETREFT HET EEN VRIJWILLIGE PUBLICATIE?
NEEN

JA

VI.2) HEEFT DEZE OPDRACHT BETREKKING OP EEN PROJECT / PROGRAMMA DAT DOOR DE FONDSEN VAN DE
EU WORDT GEFINANCIERD ? *
NEEN

JA

Zo ja, aangeven welk project/programma, alsmede elke nuttige referentie _________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

/

/

(dd/mm/jjjj)
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BIJLAGE A

1.2) ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN KUNNEN WORDEN VERKREGEN

Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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BIJLAGE B
ENUNTIATIEVE AANKONDIGING –INLICHTINGEN OVER PERCELEN
...........................................................................................................................................

PERCEEL NR.
1) Nomenclatuur

1.1) CPV-classificatie (Common Procurement Classification) *
Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdcategorieën
Hoofdopdracht
Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Andere relevante nomenclatuur (NACE/CPA/CPC): ________________________________________
2) Aard en omvang: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Geschatte kosten (excl. BTW): _________________________________ valuta: ______________________
4) Voorziene datum van: (indien bekend)
aanvang van de aanbestedingsprocedure

/

/

(dd/mm/jjjj)

begin van de uitvoering of de levering

/

/

(dd/mm/jjjj)

/

/

(dd/mm/jjjj)

5) Datum van voltooiing: (indien bekend)

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

PERCEEL NR.
1) Nomenclatuur

1.1) CPV-classificatie (Common Procurement Classification) *
Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdcategorieën
Hoofdopdracht
Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Andere relevante nomenclatuur (NACE/CPA/CPC): ________________________________________
2) Aard en omvang: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Geschatte kosten (excl. BTW): _________________________________ valuta: ______________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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4) Voorziene datum van: (indien bekend)
aanvang van de aanbestedingsprocedure

/

/

(dd/mm/jjjj)

begin van de uitvoering of de levering

/

/

(dd/mm/jjjj)

/

/

(dd/mm/jjjj)

5) Datum van voltooiing: (indien bekend)

......................................................... (Gebruik dit gedeelte zo vaak als nodig).........................................................

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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EUROPESE UNIE
Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Telefax: (+352) 2929 44 619, (+352) 2929 44 623, (+352) 2929 42 670
E-mail: mp-ojs.cec.eu.int
On-line bekendmaking: http://simap.eu.int

AANKONDIGING VAN OPDRACHT

Werken

In te vullen voor het Bureau voor officiële publicaties

Leveringen

Datum van ontvangst van de aankondiging __________________

Diensten

Referentie ____________________________________________

Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ?

NEEN

JA

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) OFFICIËLE NAAM EN ADRES VAN DE AANBESTEDENDE DIENST
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

I.2) ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN VERKRIJGBAAR ZIJN
Zelfde adres als I.1

Indien ander adres, zie Bijlage A

I.3) ADRES WAAR BESCHEIDEN VERKRIJGBAAR ZIJN
Zelfde adres als I.1

Indien ander adres, zie Bijlage A

I.4) ADRES VOOR INDIENING VAN OFFERTES/AANVRAGEN TOT DEELNEMING
Zelfde adres als I.1

Indien ander adres, zie Bijlage A

1.5) TYPE VAN AANBESTEDENDE DIENST
centrale overheid
regionale/lokale overheid

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

Europese instelling
publiekrechtelijke instelling

andere
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AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) BESCHRIJVING
II.1.1) Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken (in geval van een overheidsopdracht voor de
uitvoering van werken)
Uitvoering

Ontwerp en uitvoering

Uitvoering met welke middelen ook van een werk
dat aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde
eisen voldoet

II.1.2) Aard van de opdracht voor leveringen (in geval van een overheidsopdracht voor leveringen)
Aankoop

Huur

Leasing

Huurkoop

Een combinatie daarvan

II.1.3) Aard van de opdracht voor dienstverlening (in geval van een overheidsopdracht voor dienstverlening)
Categorie van diensten
NEEN

II.1.4) Betreft het een raamcontract? *

JA

II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming * __________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
_____________________________________________________________________________________
NUTS code *_________________________________________
II.1.8) Nomenclatuur
II.1.8.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.1.8.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): _____________________________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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II.1.9) Verdeling in percelen (voor detailgegevens over percelen, gebruik van Bijlage B zoveel exemplaren als nodig)
JA
NEEN
Offertes kunnen worden ingediend voor: een perceel

meerdere percelen

alle percelen tezamen

II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen (indien van toepassing)
JA

NEEN

II.2) HOEVEELHEID OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang (in voorkomend geval, inclusief alle percelen en opties)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2.2) Opties (in voorkomend geval) Tijdstip waarop zij kunnen worden uitgeoefend (indien mogelijk)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.3) DUUR OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT
en / of dagen

Ofwel: Termijn in maanden
Ofwel: Vanaf

/

/

en / of tot

(vanaf de gunning van de opdracht)
/

/

(dd/mm/jjjj)

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE
INFORMATIE
III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen (in voorkomend geval) ______________________________
_____________________________________________________________________________________
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften
dienaangaande (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.1.3) Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of dienstverleners, waaraan de
opdracht wordt gegund, moet hebben (in voorkomend geval) ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers / leveranciers / dienstverleners en
inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
financiële en technische capaciteit
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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III.2.1.1) Juridische situatie -verlangde bewijsstukken
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde bewijsstukken
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.1.3 ) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.3) VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING
III.3.1) Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend?
JA
NEEN
Zo ja, verwijzing naar de toepasselijke wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.3.2) Moeten rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de
uitvoering van de opdracht belast wordt?
JA

NEEN

AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE VAN AANBESTEDINGSPROCEDURE
Openbaar
Niet-openbaar
Onderhandeling

Versneld niet-openbaar
Versnelde onderhandelingsprocedure

IV.1.1) Zijn de gegadigden reeds geselecteerd ? (In voorkomend geval en alleen bij onderhandelingsprocedures)
NEEN
JA
Zo ja, gebruik de rubriek Aanvullende inlichtingen om meer informatie te verstrekken (afdeling V)
IV.1.2) Rechtvaardiging voor het gebruik van een versnelde procedure (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.1.3) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht (in voorkomend geval)
IV.1.3.1) Enuntiatieve aankondiging betreffende dezelfde opdracht
Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het PB:
/S

-

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

van

/

/

(dd/mm/jjjj)
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IV.1.3.2) Andere voorafgaande aankondigingen
Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het PB:
/S

-

van

/

/

(dd/mm/jjjj)

IV.1.4) Aantal ondernemingen welke de aanbestedende dienst voornemens is uit te nodigen tot
inschrijving (in voorkomend geval)
Aantal:

of

Minimum:

Maximum:

IV.2) GUNNINGSCRITERIA
A) Laagste prijs
of:
B) Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op
B1) onderstaande criteria (zo mogelijk in afnemende volgorde van voorkeur)
1 __________________________ 4 ________________________ 7 ________________________
2 __________________________ 5 ________________________ 8 ________________________
3 __________________________ 6 ________________________ 9 ________________________
In afnemende volgorde van voorkeur:

NEEN

JA

of:
B2) de in het bestek vermelde criteria
IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst * ____________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken – voorwaarden voor verkrijging ervan
Verkrijgbaar tot:

/

/

(dd/mm/jjjj)

Prijs (in voorkomend geval) __________________________________Valuta _____________________
Voorwaarden en wijze van betaling _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming (naar gelang het gaat om
een openbare dan wel niet openbare of onderhandelingsprocedure)
/

/

(dd/mm/jjjj)

of:

dagen vanaf verzending van de aankondiging

Tijdstip (in voorkomend geval): ______________
IV.3.4) Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselecteerde gegadigden (in niet-openbare en
onderhandelingsprocedures)
Voorziene datum:

/

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

/

(dd/mm/jjjj)
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IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot
deelneming
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

Andere – derde land
___________________

IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen (in geval van
een openbare procedure)
Tot

/

/

(dd/mm/jjjj)

of

maanden en / of

dagen (vanaf de

uiterste datum voor ontvangst van de offertes)
IV.3.7) Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
IV.3.7.1) Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.7.2) Datum, tijdstip en plaats
Dag

/

/

(dd/mm/jjjj) ________________uur _____________________________

Plaats _______________________________________________________________________________

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1) BETREFT HET EEN VRIJWILLIGE PUBLICATIE ?
NEEN

JA

VI.2) IN VOORKOMEND GEVAL, AANGEVEN OF DEZE OPDRACHT PERIODIEK ZAL WORDEN HERHAALD EN
WANNEER NAAR VERWACHTING NIEUWE AANKONDIGINGEN ZULLEN WORDEN BEKENDGEMAAKT
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) HEEFT DEZE OPDRACHT BETREKKING OP EEN PROJECT / PROGRAMMA DAT DOOR DE FONDSEN VAN DE
EU WORDT GEFINANCIERD ? *
JA
NEEN
Zo ja, aangeven welk project / programma, alsmede elke nuttige referentie _________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.4) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DE AANKONDIGING:

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

/

/

(dd/mm/jjjj)
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BIJLAGE A
1.2) ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN KUNNEN WORDEN VERKREGEN
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

1.3) ADRES WAAR DOCUMENTATIE BETREFFENDE DEZE AANKONDIGING KAN WORDEN VERKREGEN
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

I.4) ADRES VOOR INDIENING VAN OFFERTES / AANVRAGEN TOT DEELNEMING
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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BIJLAGE B – INLICHTINGEN BETREFFENDE PERCELEN
.............................................................................................................................................

PERCEEL nr.
1) Nomenclatuur

1.1) CPV-classificatie (Common Procurement Classification) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA / NACE/CPC) ________________________________________
2) Korte beschrijving ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Omvang of hoeveelheid __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4) Afwijkende begindatum voor de uitvoering of de levering (in voorkomend geval)
Uitvoering:

/

/

levering:

/

/

(dd/mm/jjjj)

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

PERCEEL nr.
1) Nomenclatuur

1.1) CPV-classificatie (Common Procurement Classification) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA / NACE/CPC) ________________________________________
2) Korte beschrijving ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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3) Omvang of hoeveelheid __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4) Afwijkende begindatum voor de uitvoering of de levering (in voorkomend geval)
Uitvoering:

/

/

levering:

/

/

(dd/mm/jjjj)

........................................(Gebruik van deze bijlage zoveel exemplaren als nodig) .................................................

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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EUROPESE UNIE
Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Telefax: (+352) 2929 44 619, (+352) 2929 44 623, (+352) 2929 42 670
E-mail: mp-ojs.cec.eu.int
On-line bekendmaking: http://simap.eu.int

AANKONDIGING
VAN GEPLAATSTE OPDRACHT

Werken

In te vullen voor het Bureau voor officiële publicaties

Leveringen

Datum van ontvangst van de aankondiging ______________

Diensten

Referentie ________________________________________

Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ?

NEEN

JA

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) OFFICIËLE NAAM EN ADRES VAN DE AANBESTEDENDE DIENST
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

1.2) TYPE VAN AANBESTEDENDE DIENST*
centrale overheid
regionale/lokale overheid

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

Europese instelling
publiekrechtelijke instelling

andere
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AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) AARD VAN DE OPDRACHT
Werken

Leveringen

Diensten
Categorie van diensten
Als de opdracht valt in de dienstencategorieën 17
tot en met 27, stemt u in met de publicatie van
deze aankondiging?
JA
NEEN

II.2) BETREFT HET EEN RAAMCONTRACT ? *

JA

NEEN

II.3) NOMENCLATUUR
II.3.1) CPV - classificatie (Common Procurement Classification) *
Hoofdcategorieën
Hoofdopdracht
Bijkomende
opdrachten

Subcategorieën (in voorkomend geval)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): ______________________________________
II.4) DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING *
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) KORTE BESCHRIJVING / VOORWERP VAN DE OPDRACHT
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.6) GERAAMDE TOTALE WAARDE (excl. BTW)
_____________________________________________________________________________________

AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) AARD VAN AANBESTEDINGSPROCEDURE
Openbaar

Niet-openbaar

Onderhandelingsprocedure met
voorafgaande publicatie van een
aankondiging

Versneld
niet-openbaar

Versnelde
onderhandelingsprocedure

Onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande publicatie
van een aankondiging

IV.1.1) Rechtvaardiging voor het gebruik van een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie
van een aankondiging (Zie bijlage)

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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IV.2) GUNNINGSCRITERIA
Laagste prijs
of
Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op
__________________________________________

_________________________________________

__________________________________________

_________________________________________

__________________________________________

_________________________________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AFDELING V: GUNNING VAN DE OPDRACHT
V.1) GUNNING EN WAARDE VAN DE OPDRACHT
V.1.1) Naam en adres van de leverancier, aannemer of dienstverlener aan wie de opdracht is gegund
OPDRACHT nr______ ..........................................................................................................................................
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

V.1.2) Informatie over de prijs van de opdracht of de hoogst en laagst geprijsde offertes die in aanmerking
zijn genomen (prijs excl. BTW)
Prijs ___________________________________
Of: laagst geprijsde offerte: _________________ hoogst geprijsde offerte: ________________________
Valuta __________________________________
V.2) ONDERAANNEMING
V.2.1) Komt de opdracht in aanmerking voor onderaanneming?
JA
NEEN
Zo ja, vermeldt de waarde of het percentage van de opdracht dat in aanmerking komt voor
onderaanneming
Waarde (excl. BTW) ____________________ Valuta ____________ Of percentage ____________ %
Onbekend
OPDRACHT nr______ ..........................................................................................................................................
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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V.1.2) Informatie over de prijs van de opdracht of de hoogst en laagst geprijsde offertes die in aanmerking
zijn genomen (prijs excl. BTW)
Prijs ___________________________________
Of: laagst geprijsde offerte: _________________ hoogst geprijsde offerte: ________________________
Valuta __________________________________
V.2) ONDERAANNEMING
V.2.1) Komt de opdracht in aanmerking voor onderaanneming?
JA
NEEN
Zo ja, vermeldt de waarde of het percentage van de opdracht dat in aanmerking komt voor
onderaanneming
Waarde (excl. BTW) ____________________ Valuta ____________ Of percentage ____________ %
Onbekend

.........................................................(Gebruik dit gedeelte zo vaak als nodig).........................................................

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.) BETREFT HET EEN VRIJWILLIGE PUBLICATIE ?
JA

NEEN

VI.2) REFERENTIENUMMER VAN HET DOSSIER BIJ DE AANBESTEDENDE DIENST *
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
/

VI.3) DATUM VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT:

/

(dd/mm/jjjj)

VI.4) AANTAL ONTVANGEN OFFERTES:
VI.5) IS VOOR DEZE OPDRACHT EEN AANKONDIGING VERSCHENEN IN HET PBEG?
JA
NEEN
Zo ja, geef het referentie nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het PB
/S

-

van

/

/

(dd/mm/jjjj)

VI.6) HEEFT DEZE OPDRACHT BETREKKING OP EEN PROJECT/PROGRAMMA DAT DOOR DE FONDSEN VAN DE
EU WORDT GEFINANCIERD ? *
JA
NEEN
Zo ja, aangeven welk project/ programma, alsmede elke nuttige referentie _________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.7) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VI.8) VERZENDINGSDATUM VAN DEZE AANKONDIGING:

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

/

/

(dd/mm/jjjj)
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BIJLAGE
AANKONDIGING GEPLAATSTE OPDRACHT
WERKEN
LEVERINGEN
DIENSTEN
IV.1.1) Rechtvaardiging van de keuze voor een onderhandelingsprocedure
De motivering van de keuze voor een onderhandelingsprocedure moet in overeenstemming zijn met de ter
zake dienende artikelen in de richtlijnen: Werken:
Artikel 7
Richtlijn 93/37/EEG
Leveringen:
Artikel 6
Richtlijn 93/36/EEG
Diensten:
Artikel 11
Richtlijn 92/50/EEG
IV.1.1.1) Onderhandelingsprocedure met voorafgaande publicatie van een aankondiging
a) Onregelmatige of onaanvaardbare inschrijvingen in het kader van een

- openbare procedure
- niet-openbare procedure

b) de aard van de werken / diensten of de onzekere omstandigheden maken
een vaststelling vooraf van de totale prijs niet mogelijk
c) wegens de aard van de te verlenen diensten kunnen de specificaties voor
de opdracht niet voldoende nauwkeurig worden vastgesteld om de
opdracht volgens openbare of niet-openbare procedures te kunnen
plaatsen
d) het betreft werken die uitsluitend worden uitgevoerd ten behoeve van
onderzoek, proefneming of ontwikkeling, en niet met het doel de
rentabiliteit ervan vast te stellen of de kosten van onderzoek en
ontwikkeling te dekken
IV.1.1.2) Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande publicatie van een aankondiging
e) Geen of geen passende inschrijvingen werden ontvangen in het kader van
een

- openbare procedure
- niet-openbare procedure

f) De betreffende producten worden uitsluitend om redenen van onderzoek,
experiment, studie of ontwikkeling geproduceerd, onder de voorwaarden
neergelegd in de richtlijn (alleen voor leveringen)
g) De opdracht (werken / leveringen / diensten) kan slechts door één
bepaalde inschrijver worden uitgevoerd om redenen van:

- technische aard
- artistieke aard
- bescherming van
exclusieve rechten

h) Dringende spoed als gevolg van gebeurtenissen die voor de
aanbestedende dienst onvoorzienbaar waren en waarvan de
omstandigheden in alle opzichten overeenstemmen met die welke zijn
opgesomd in de richtlijnen
i) Er worden aanvullende werken / leveringen / diensten besteld, in
omstandigheden die in alle opzichten overeenstemmen met die welke zijn
opgesomd in de richtlijnen
j) Nieuwe werken / diensten, bestaande uit de herhaling van soortgelijke
werken / diensten en besteld in omstandigheden die in alle opzichten
overeenstemmen met die welke zijn opgesomd in de richtlijnen
k) De diensten opdracht wordt gegund aan de winnaar of een van de
winnaars van een prijsvraag voor ontwerpen

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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BIJLAGE VI

29.10.2001

EUROPESE UNIE
Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Telefax: (+352) 2929 44 619, (+352) 2929 44 623, (+352) 2929 42 670
E-mail: mp-ojs.cec.eu.int
On-line bekendmaking: http://simap.eu.int

AANKONDIGING VAN EEN PRIJSVRAAG
VOOR ONTWERPEN

Diensten
Nutssectoren

In te vullen voor het Bureau voor officiële publicaties
Datum van ontvangst van de aankondiging _________________
Referentie ___________________________________________

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) OFFICIËLE NAAM EN ADRES VAN DE AANBESTEDENDE DIENST
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

I.2) ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN VERKRIJGBAAR ZIJN
Zelfde adres als I.1

Indien ander adres, zie Bijlage A

I.3) ADRES WAAR BESCHEIDEN VERKRIJGBAAR ZIJN
Zelfde adres als I.1

Indien ander adres, zie Bijlage A

I.4) ADRES VOOR INDIENING VAN AANVRAGEN TOT DEELNEMING / PROJECTEN
Zelfde adres als I.1

Indien ander adres, zie Bijlage A

1.5) TYPE VAN AANBESTEDENDE DIENST
centrale overheid
regionale / lokale overheid

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

Europese instelling
publiekrechtelijke instelling

andere
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AFDELING II: VOORWERP VAN HET PRIJSVRAAG VOOR ONTWERPEN
II.1) BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
II.1.1) Door de dienst aan de opdracht gegeven benaming * ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.2) Beschrijving _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.3) Plaats van uitvoering van het project ___________________________________________________
NUTS code *_________________________________________
II.1.4) Nomenclatuur
II.1.4.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën
Hoofdopdracht
Bijkomende
opdrachten

Subcategorieën (in voorkomend geval)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.1.4.2) Andere relevante nomenclatuur (CPC): ________________________________________________
Diensten categorie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE
INFORMATIE
III.1) BIJ DE SELECTIE VAN GEGADIGDEN TE HANTEREN CRITERIA (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2) STAAT DEELNEMING ALLEEN OPEN VOOR EEN BEPAALDE BEROEPSGROEP (in voorkomend geval) ?
NEEN

JA

Zo ja, vermeld welke beroepsgroep ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) AARD VAN DE PRIJSVRAAG VOOR ONWEPEN
Openbaar

Niet-openbaar

IV.1.1) Aantal gegadigden die men voornemens is uit te nodigen (in voorkomend geval)
of:

Aantal

Maximum

/ Minimum

IV.1.1.1) Namen van reeds geselecteerde gegadigden (in voorkomend geval)
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________________
IV.2) BIJ DE BEOORDELING VAN ONTWERPEN TE HANTEREN CRITERIA
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst * ____________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken – voorwaarden voor verkrijging ervan
Verkrijgbaar tot:

/

/

(dd/mm/jjjj)

Prijs (in voorkomend geval) __________________________________Valuta _____________________
Voorwaarden en wijze van betaling _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of van aanvragen tot deelneming (naar gelang het een
openbare dan wel niet-openbare procedure betreft)
/

/

(dd/mm/jjjj)

of:

dagen vanaf verzending van de aankondiging

Uur (in voorkomend geval): _________________
IV.3.4) Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselecteerde gegadigden (in niet-openbare procedures)
Verwachte datum

/

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

/

(dd/mm/jjjj)
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IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

Andere – derde land
___________________

IV.4) PRIJZEN EN JURY
IV.4.1) Aantal en waarde van de toe te kennen prijzen (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.4.2) Detailgegevens betreffende betalingen aan alle deelnemers (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.4.3) Kunnen de prijswinnaars aanspraak maken op de toewijzing van eventuele vervolgopdrachten?
NEEN

JA

IV.4.4) Is de beslissing van de jury verbindend voor de aanbestedende dienst ?

NEEN

JA

IV.4.5) Namen van de geselecteerde juryleden (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1) BETREFT HET EEN VRIJWILLIGE PUBLICATIE ?
NEEN

JA

VI.2) HEEFT DEZE PRIJSVRAAG VOOR ONTWERPEN BETREKKING OP EEN PROJECT
DE FONDSEN VAN DE EU WORDT GEFINANCIERD ? *

/ PROGRAMMA DAT DOOR

JA
NEEN
Zo ja, aangeven welk project / programma, alsmede elke nuttige referentie _________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.4) VERZENDINGSDATUM VAN DE AANKONDIGING:

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

/

/

(dd/mm/jjjj)
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BIJLAGE A
1.2) ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN KUNNEN WORDEN VERKREGEN
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

1.3) ADRES WAAR DOCUMENTATIE BETREFFENDE DEZE AANKONDIGING KAN WORDEN VERKREGEN
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

I.4) ADRES VOOR INDIENING VAN AANVRAGEN TOT DEELNEMING / PROJECTEN
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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EUROPESE UNIE
Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Telefax: (+352) 2929 44 619, (+352) 2929 44 623, (+352) 2929 42 670
E-mail: mp-ojs.cec.eu.int
On-line bekendmaking: http://simap.eu.int

RESULTAAT VAN EEN PRIJSVRAAG
VOOR ONTWERPEN

Diensten
Nutssectoren

In te vullen voor het Bureau voor officiële publicaties
Datum van ontvangst van de aankondiging _________________
Referentie ___________________________________________

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) OFFICIËLE NAAM EN ADRES VAN DE AANBESTEDENDE DIENST
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

1.2) TYPE VAN AANBESTEDENDE DIENST
centrale overheid
regionale/lokale overheid

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

Europese instelling
publiekrechtelijke instelling

andere
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AFDELING II: VOORWERP VAN
BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

HET

PRIJVRAAG

VOOR

ONWERPEN

/

II.1) DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE PRIJSVRAAG VOOR ONWERPEN GEGEVEN BENAMING * _____
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENCLATUUR
II.2.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën
Hoofdopdracht
Bijkomende
opdrachten

Subcategorieën (in voorkomend geval)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.2.2) Andere relevante nomenclatuur (CPC): _________________________________________________
Diensten categorie
II.1.3) BESCHRIJVING
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.4)WAARDE VAN DE PRIJS OF PRIJZEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AFDELING V: UITSLAG VAN DE PRIJSVRAAG VOOR ONWERPEN
V.1) TOEWIJZING EN PRIJZEN (in voorkomend geval)

V.1.1) Naam en adres van de winnaar(s) van de prijsvraag ..............................................................................
NUMMER ____________
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

V.1.2) Waarde van de prijs
Prijs (excl. BTW) ________________________________ Valuta _______________________________

V.1.1) Naam en adres van de winnaar(s) van de prijsvraag ..............................................................................
NUMMER ____________
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

V.1.2) Waarde van de prijs
Prijs (excl. BTW) ____________________________________ Valuta _______________________________

................................................. (Gebruik van dit afdeling zoveel exemplaren als nodig) .................................................

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1) BETREFT HET EEN VRIJWILLIGE PUBLICATIE ?
JA

NEEN

VI.2) AANTAL DEELNEMERS:
VI.3) AANTAL BUITENLANDSE DEELNEMERS:
VI.4) IS VOOR DIT PROJECT EEN AANKONDIGING VERSCHENEN IN HET PB ?
JA

NEEN

Zo ja, geef de referentie nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het PB:
/S

-

van

/

/

(dd/mm/jjjj)

VI.5) HEEFT ENIG DEEL VAN DE OPDRACHT BETREKKING OP EEN PROJECT / PROGRAMMA DAT DOOR DE
FONDSEN VAN DE EU WORDT GEFINANCIERD ? *
JA
NEEN
Zo ja, aangeven welk project / programma, alsmede elke nuttige referentie _________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.6) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VI.7) VERZENDINGSDATUM VAN DE AANKONDIGING:

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

/

/

(dd/mm/jjjj)
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BIJLAGE VII

29.10.2001

EUROPESE UNIE
Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Telefax: (+352) 2929 44 619, (+352) 2929 44 623, (+352) 2929 42 670
E-mail: mp-ojs.cec.eu.int
On-line bekendmaking: http://simap.eu.int

AANKONDIGING VAN OPDRACHT
NUTSSECTOREN
Werken

In te vullen voor het Bureau voor officiële publicaties

Leveringen

Datum van ontvangst van de aankondiging _______________

Diensten

Referentie _________________________________________

Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ?

NEEN

JA

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) OFFICIËLE NAAM EN ADRES VAN DE AANBESTEDENDE DIENST
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

I.2) ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN VERKRIJGBAAR ZIJN
Zelfde adres als I.1

Indien ander adres, zie Bijlage A

I.3) ADRES WAAR BESCHEIDEN VERKRIJGBAAR ZIJN
Zelfde adres als I.1

Indien ander adres, zie Bijlage A

I.4) ADRES VOOR INDIENING VAN OFFERTES / AANVRAGEN TOT DEELNEMING
Zelfde adres als I.1

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

Indien ander adres, zie Bijlage A
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AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) BESCHRIJVING
II.1.1) Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken (in geval van een opdracht voor de uitvoering
van werken)
Uitvoering

Ontwerp en uitvoering

Uitvoering met welke middelen ook van de in
bijlage XI bedoelde werkzaamheden van de
bouwnijverheid

II.1.2) Aard van de opdracht voor leveringen (in geval van een opdracht voor leveringen)
Aankoop

Huur

Leasing

Huurkoop

Een combinatie daarvan

II.1.3) Aard van de opdracht voor dienstverlening (in geval van een opdracht voor diensten)
Categorie van diensten
NEEN

II.1.4) Betreft het een raamcontract ? *

JA

II.1.5) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming * __________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.6) Beschrijving/voorwerp van de opdracht
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.7) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
_____________________________________________________________________________________
NUTS code *_________________________________________
II.1.8) Nomenclatuur
II.1.8.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.1.8.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): _____________________________________
II.1.9) Verdeling in percelen (voor detailgegevens over percelen, gebruik van Bijlage B zoveel exemplaren als nodig)
NEEN
JA
Offertes kunnen worden ingediend voor: één perceel

meerdere percelen

alle percelen tezamen

II.1.10) Worden varianten in aanmerking genomen ? (indien van toepassing)
NEEN

JA

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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II.1.11) Afwijking van de verplichting om Europese specificaties te gebruiken
NEEN

JA

Zo ja, in bijlage C de desbetreffende vakjes aankruisen

II.2) HOEVEELHEID OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1) Globale hoeveelheid of omvang (in voorkomend geval, inclusief alle percelen en opties)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2.2) Opties (in voorkomend geval) Tijdstip waarop zij kunnen worden uitgeoefend (indien mogelijk)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.3) DUUR OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT
en / of dagen:

Ofwel: termijn in maanden:
Ofwel: vanaf

/

/

en / of tot

vanaf de gunning van de opdracht
/

/

(dd/mm/jjjj)

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE
INFORMATIE
III.1) VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDARCHT
III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen (in voorkomend geval) ______________________________
_____________________________________________________________________________________
III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften
dienaangaande (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
III.1.3) Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of dienstverleners, waaraan de
opdracht wordt gegund, moet hebben (in voorkomend geval) _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING
III.2.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers / leveranciers / dienstverleners en
inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
financiële en technische capaciteit
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.1.1) Juridische situatie -verlangde bewijsstukken
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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III.2.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde bewijsstukken
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.1.3 ) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.1.4) Overige inlichtingen (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.3) VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING
III.3.1) Mag de dienst uitsluitend door een bepaalde beroepsgroep worden verleend ?
JA
NEEN
Zo ja, verwijzing naar de desbetreffende wettelijke of bestuursrechtelijke bepaling
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.3.2) Moeten rechtspersonen de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de
uitvoering van de opdracht belast wordt?
NEEN

JA

AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) AARD VAN DE PROCEDURE
Openbaar

Niet-openbaar

Onderhandeling

IV.1.1) Eerdere bekendmakingen betreffende dezelfde opdracht (in voorkomend geval)
IV.1.1.1) Enuntiatieve aankondigingen betreffende dezelfde opdracht
Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het PB:
/S

-

van

/

/

(dd/mm/jjjj)

/

(dd/mm/jjjj)

IV.1.1.2) Andere voorafgaande bekendmakingen
Nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het PB:
/S

-

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

van

/
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IV.1.2) Aantal ondernemingen welke de aanbestedende dienst voornemens is uit te nodigen tot inschrijving (in
voorkomend geval)
of

Aantal:

Minimum:

/ Maximum:

IV.2) GUNNINGSCRITERIA
A) Laagste prijs
of:
B) Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op
B1) onderstaande criteria (zo mogelijk in afnemende volgorde van voorkeur)
1 _________________________ 4 ________________________ 7 ________________________
2 _________________________ 5 ________________________ 8 ________________________
3 _________________________ 6 ________________________ 9 ________________________
In afnemende volgorde van voorkeur:
of:
B2) de in het bestek vermelde criteria

NEEN

JA

IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst * ____________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken – voorwaarden voor verkrijging ervan
Verkrijgbaar tot:

/

/

(dd/mm/jjjj)

Prijs (in voorkomend geval) __________________________________Valuta _____________________
Voorwaarden en wijze van betaling _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming (naar gelang het gaat om
een openbare dan wel niet openbare of onderhandelingsprocedure)
/

/

(dd/mm/jjjj)

of:

dagen (vanaf verzending van de aankodiging)

Tijdstip (in voorkomend geval): ______________
IV.3.4) Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselecteerde gegadigden (in niet-openbare en
onderhandelingsprocedures)
Verwachte datum:

/

/

(dd/mm/jjjj)

IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot
deelneming
ES

DA

DE

EL

EN

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

FR

IT

NL

PT

FI

SV

Andere – derde land
___________________
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IV.3.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn aanbieding gestand moet doen (in geval van
een openbare procedure)
Tot

/

/

(dd/mm/jjjj)

of

maanden en / of

dagen vanaf de

uiterste datum voor ontvangst van de offertes
IV.3.7) Omstandigheden waarin de offertes worden geopend
IV 3.7.1) Personen die bij de opening van de offertes worden toegelaten (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.7.2) Datum, tijdstip en plaats
Dag

/

/

(dd/mm/jjjj) ______________ uur : _____________________________

Plaats: ______________________________________________________________________________

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1) BETREFT HET EEN VRIJWILLIGE PUBLICATIE?
NEEN

JA

VI.2) IN VOORKOMEND GEVAL, AANGEVEN OF DEZE OPDRACHT PERIODIEK ZAL WORDEN HERHAALD EN
WANNEER NAAR VERWACHTING NIEUWE AANKONDIGINGEN ZULLEN WORDEN BEKENDGEMAAKT.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) HEEFT DEZE OPDRACHT BETREKKING OP EEN PROJECT/PROGRAMMA DAT DOOR DE FONDSEN VAN DE
EU WORDT GEFINANCIERD ? *
JA
NEEN
Zo ja, aangeven welk project/programma, alsmede elke nuttige referentie __________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.4) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.5) VERZENDINGSDATUM VAN DE AANKONDIGING:

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

/

/

(dd/mm/jjjj)
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BIJLAGE A
1.2) ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN KUNNEN WORDEN VERKREGEN
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

1.3) ADRES WAAR DOCUMENTATIE BETREFFENDE DEZE AANKONDIGING KAN WORDEN VERKREGEN
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

I.4) ADRES VOOR INDIENING VAN OFFERTES/AANVRAGEN TOT DEELNEMING
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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BIJLAGE B - BEKENDMAKING – NUTSSECTOREN
INLICHTINGEN BETREFFENDE PERCELEN
...................................................................................................................................................

Perceel nr.
1) Nomenclatuur

1.1) CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA / NACE/CPC) ________________________________________
2) Korte beschrijving ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Omvang of hoeveelheid __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4) Afwijkende datum voor het begin van de uitvoering of levering (in voorkomend geval)
Uitvoering:

/

/

en of levering:

/

/

(dd/mm/jjjj)

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

Perceel nr.
1) Nomenclatuur

1.1) CPV-classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA / NACE/CPC) ________________________________________
2) Korte beschrijving ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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3) Omvang of hoeveelheid __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4) Afwijkende datum voor het begin van de uitvoering of levering (in voorkomend geval)
Uitvoering:

/

/

en of levering:

/

/

(dd/mm/jjjj)

............................................ (Gebruik van deze bijlage zoveel exemplaren als nodig) ...........................................

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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BIJLAGE C
AANKONDIGING – NUTSSECTOREN
UITZONDERINGEN OP HET GEBRUIK VAN EUROPESE SPECIFICATIES
Artikel 18, lid 6, Richtlijn 93/38/EEC
LEVERINGEN
WERKEN
DIENSTEN

Uitzondering op de verplichting de technische specificaties vast te stellen door verwijzing naar Europese
specificaties werd gemaakt omdat (voor de precieze tekst, zie de richtlijn)
het technisch onmogelijk is de overeenstemming van een product met de Europese specificaties
afdoende vast te stellen
de toepassing van de verplichting afbreuk zou doen aan de toepassing van Richtlijn 86/361/EEG van
24 juli 1986 van de Raad betreffende de eerste fase van de wederzijdse erkenning van
goedkeuringen van eindapparatuur voor telecommunicatie of van Beschikking 87/95/EEG van 22
december 1986 van de Raad betreffende de normalisatie op het gebied van de informatie
technologieën en de telecommunicatie
Het gebruik van de specificaties de aanbestedende dienst zou verplichten tot de aanschaf van
materiaal dat incompatibel is met de reeds in gebruik zijnde apparatuur of zou leiden tot
buitensporig hoge kosten of tot onevenredig grote technische moeilijkheden
de betrokken Europese specificatie ongeschikt is voor de overwogen bijzondere toepassing of geen
rekening houdt met de technische ontwikkelingen die zich sinds de vaststelling ervan hebben
voorgedaan
het betrokken project werkelijk innoverend van aard is en daarvoor het gebruik van bestaande
Europese specificaties niet dienstig zou zijn

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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29.10.2001

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

BIJLAGE VIII

L 285/115

EUROPESE UNIE
Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Telefax: (+352) 2929 44 619, (+352) 2929 44 623, (+352) 2929 42 670
E-mail: mp-ojs.cec.eu.int
On-line bekendmaking: http://simap.eu.int

ERKENNINGSREGELING
NUTSSECTOREN
Werken

In te vullen voor het Bureau voor officiële publicaties
Datum van ontvangst van de aankondiging ________________
Referentie __________________________________________

Valt de opdracht die onder
overheidsopdrachten (WHO)?

de erkenningsregeling
NEEN
JA

valt

onder

de

Overeenkomst

inzake

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) OFFICIËLE NAAM EN ADRES VAN DE AANBESTEDENDE DIENST
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

I.2) ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN VERKRIJGBAAR ZIJN
Zelfde adres als I.1

Indien ander adres, zie Bijlage A

I.3) ADRES WAAR BESCHEIDEN VERKRIJGBAAR ZIJN
Zelfde adres als I.1

Indien ander adres, zie Bijlage A

I.4) ADRES VOOR INDIENING VAN AANVRAGEN TOT DEELNEMING / KANDIDATUREN
Zelfde adres als I.1

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

Indien ander adres, zie Bijlage A
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AFDELING II: VOORWERP VAN DE ERKENNINGSREGELING
II.1) BESCHRIJVING .................................................................................................................................................
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de regeling gegeven benaming * __________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.2) Doel van de erkenningsregeling - beschrijving van de producten, diensten of werken
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.3) Voorwaarden voor erkenning waaraan belangstellende leveranciers, aannemers en dienstverleners
moeten voldoen en de methode waarop elk van deze voorwaarden wordt geverifieerd
(Waar de beschrijving van deze voorwaarden en verificatiemethodes omvangrijk is, en gebaseerd op
documenten beschikbaar voor belangstellende leveranciers, aannemers en dienstverleners, is een
samenvatting van de hoofdvoorwaarden en methodes en een referentie aan deze documenten voldoende)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.4) Nomenclatuur
II.1.4.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.1.4.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): _____________________________________
_____________________________________________________________________________________
Diensten categorie (in voorkomend geval)

............................................. (Gebruik van dit afdeling zoveel exemplaren als nodig) .............................................

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

Standaardformulier 12 – NL
2/4

AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) ADMINISTRATIEVE INFORMATIE
IV.1.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst * ____________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.1.2) Is deze aankondiging een oproep tot mededinging?
NEEN

JA

IV.1.3) Duur van de erkenningsregeling
Van

/

/

Tot

/

/

(dd/mm/jjjj)

Onbepaalde duur
Andere
IV.1.4) Formaliteiten voor verlenging van de erkenningsregeling
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1) BETREFT HET EEN VRIJWILLIGE PUBLICATIE ?
NEEN

JA

VI.2) HEEFT ENIG DEEL VAN DE OPDRACHT BETREKKING OP EEN PROJECT/PROGRAMMA DAT DOOR DE
FONDSEN VAN DE EU WORDT GEFINANCIERD ? *
JA
NEEN
Zo ja, aangeven welk project/programma, alsmede elke nuttige referentie __________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.4) VERZENDINGSDATUM VAN DE AANKONDIGING:

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

/

/

(dd/mm/jjjj)
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BIJLAGE A
1.2) ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN VERKRIJGBAAR ZIJN
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

1.3) ADRES WAAR BESCHEIDEN VERKRIJGBAAR ZIJN
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

I.4) ADRES VOOR INDIENING VAN AANVRAGEN TOT DEELNEMING/KANDIDATUREN
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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BIJLAGE IX

L 285/121

EUROPESE UNIE
Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Telefax: (+352) 2929 44 619, (+352) 2929 44 623, (+352) 2929 42 670
E-mail: mp-ojs.cec.eu.int
On-line bekendmaking: http://simap.eu.int

PERIODIEKE INDICATIEVE AANKONDIGING
NUTSSECTOREN
(niet gebruikt als oproep tot mededinging)
Werken

In te vullen voor het Bureau voor officiële publicaties

Leveringen

Datum van ontvangst van de aankondiging ________________

Diensten

Referentie __________________________________________

Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ?

NEEN

JA

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) OFFICIËLE NAAM EN ADRES VAN DE AANBESTEDENDE DIENST
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

I.2) ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN VERKRIJGBAAR ZIJN
Zelfde adres als I.1

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

Indien ander adres, zie Bijlage A
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AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

WERKEN

II.1) DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING *: ____________________
_____________________________________________________________________________________
II.2) PLAATS VAN UITVOERING: _______________________________________________________________
NUTS code * ________________________________________________________________________
II.3) NOMENCLATUUR
II.3.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën
Hoofdopdracht
Bijkomende
opdrachten

Subcategorieën (in voorkomend geval)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) Andere relevante nomenclatuur (NACE): ________________________________________________
II.4) AARD EN OMVANG VAN DE WERKEN: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) GESCHATTE KOSTEN VAN DE WERKEN (excl. BTW): ____________________ valuta:________________
II.6) VOORZIENE BEGINDATA VAN (indien bekend)
de aanbestedingsprocedure

/

/

(dd/mm/jjjj)

uitvoering van de werken

/

/

(dd/mm/jjjj)

II.7) VOORZIENE DATUM VOOR DE VOLTOOIINGVAN DE WERKEN (indien bekend) :
/

/

(dd/mm/jjjj)

II.8) FINANCIERINGS- EN BETALINGSWIJZE _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.9) TYPE VAN AANBESTEDINGSPROCEDURE
openbaar

niet-openbaar

onderhandelingsprocedure

II.10) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)_____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Voor detailgegevens over percelen, gebruik van Bijlage B zoveel exemplaren als nodig)
.............................................(Gebruik van deze bijlage zoveel exemplaren als nodig).............................................
* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

LEVERINGEN
DIENSTEN

II.1) DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING *: ____________________
_____________________________________________________________________________________
II.2) PLAATS VAN LEVERING OF UITVOERING : ___________________________________________________
NUTS code * ________________________________________________________________________
II.3) NOMENCLATUUR
II.3.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën
Hoofdopdracht
Bijkomende
opdrachten

Subcategorieën (in voorkomend geval)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/CPC): ____________________________________________
II.3.3) Categorie diensten (in voorkomend geval)
II.4) AARD EN OMVANG VAN DE LEVERINGEN / DIENSTEN: _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) VOORZIENE BEGINDATUM VAN DE AANBESTEDINGSPROCEDURE (indien bekend)
/

/

(dd/mm/jjjj)

II.6) TYPE VAN AANBESTEDINGSPROCEDURE
openbaar

niet-openbaar

onderhandelingsprocedure

II.7) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Voor detailgegevens over percelen, gebruik van Bijlage B zoveel exemplaren als nodig)

.............................................(Gebruik van deze bijlage zoveel exemplaren als nodig).............................................

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AFDELING IV: ADMINISTRATIEVE INFORMATIE
IV.1) REFERENTIENUMMER VAN HET DOSSIER BIJ DE AANBESTEDENDE DIENST * ______________________
_____________________________________________________________________________________

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1) BETREFT HET EEN VRIJWILLIGE PUBLICATIE ?
NEEN

JA

VI.2) HEEFT DEZE OPDRACHT BETREKKING OP EEN PROJECT / PROGRAMMA DAT DOOR DE FONDSEN VAN DE
EU WORDT GEFINANCIERD ? *
NEEN

JA

Zo ja, aangeven welk programma, alsmede elke nuttige referentie _______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

/

/

(dd/mm/jjjj)
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BIJLAGE A
1.2) ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN KUNNEN WORDEN VERKREGEN
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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BIJLAGE B: PERIODIEKE INDICATIEVE AANKONDIGING
INLICHTINGEN OVER PERCELEN
...........................................................................................................................................

PERCEEL NR.

1) Nomenclatuur
1.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën
Hoofdopdracht
Bijkomende
opdrachten

Subcategorieën (in voorkomend geval)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Andere relevante nomenclatuur (NACE/CPA/CPC): ________________________________________
2) Aard en omvang: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Geschatte kosten (excl. BTW): _________________________________ valuta: _____________________
4) Voorziene datum van: (indien bekend)
aanvang van de aanbestedingsprocedure

/

/

(dd/mm/jjjj)

begin van de uitvoering of de levering

/

/

(dd/mm/jjjj)

5) Datum van voltooiing: (indien bekend)

/

/

(dd/mm/jjjj)

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

PERCEEL NR.

1) Nomenclatuur
1.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën
Hoofdopdracht
Bijkomende
opdrachten

Subcategorieën (in voorkomend geval)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Andere relevante nomenclatuur (NACE/CPA/CPC): ________________________________________
2) Aard en omvang: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Geschatte kosten (excl. BTW): _________________________________ valuta: _____________________
4) Voorziene datum van: (indien bekend)
aanvang van de aanbestedingsprocedure

/

/

(dd/mm/jjjj)

begin van de uitvoering of de levering

/

/

(dd/mm/jjjj)

5) Datum van voltooiing: (indien bekend)

/

/

(dd/mm/jjjj)

.............................................. (Gebruik van dit bijlage zoveel exemplaren als nodig) ..............................................
* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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EUROPESE UNIE
Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Telefax: (+352) 2929 44 619, (+352) 2929 44 623, (+352) 2929 42 670
E-mail: mp-ojs.cec.eu.int
On-line bekendmaking: http://simap.eu.int

PERIODIEKE INDICATIEVE AANKONDIGING
NUTSSECTOREN
gebruikt als oproep tot mededinging
Werken

In te vullen voor het Bureau voor officiële publicaties

Leveringen

Datum van ontvangst van de aankondiging _______________

Diensten

Referentie _________________________________________

Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ?

NEEN

JA

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) OFFICIËLE NAAM EN ADRES VAN DE AANBESTEDENDE DIENST
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

I.2) ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN VERKRIJGBAAR ZIJN
Zelfde adres als I.1

Indien ander adres, zie Bijlage A

I.3) ADRES WAAR BESCHEIDEN VERKRIJGBAAR ZIJN
Zelfde adres als I.1

Indien ander adres, zie Bijlage A

I.4) ADRES VOOR INDIENING VAN AANVRAGEN TOT DEELNEMING
Zelfde adres als I.1

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

Indien ander adres, zie Bijlage A
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AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

WERKEN

II.1) DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING * ..........................................
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENCLATUUR
II.2.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.2.2) Andere relevante nomenclatuur (NACE): _______________________________________________
(Voor detailgegevens over percelen, gebruik van Bijlage B zoveel exemplaren als nodig)
II.3) AARD EN OMVANG VAN DE WERKEN (gebruik zo nodig inlegvellen): ______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) UITERSTE TERMIJN VOOR DE ONTVANGST VAN AANVRAGEN TOT DEELNEMING:
/

/

(dd/mm/jjjj)

II.5) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

II.1) DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING * ..........................................
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENCLATUUR
II.2.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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II.2.2) Andere relevante nomenclatuur (NACE): _______________________________________________
(Voor detailgegevens over percelen, gebruik van Bijlage B zoveel exemplaren als nodig)
II.3) AARD EN OMVANG VAN DE WERKEN (gebruik zo nodig inlegvellen): ______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) UITERSTE TERMIJN VOOR DE ONTVANGST VAN AANVRAGEN TOT DEELNEMING:
/

/

(dd/mm/jjjj)

II.5) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

............................................(Gebruik van deze afdeling zoveel exemplaren als nodig)............................................

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT

LEVERINGEN
DIENSTEN

II.1) DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING * ..........................................
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENCLATUUR
II.2.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.2.2) Andere relevante nomenclatuur (NACE/CPC): __________________________________________
II.2.3) Diensten categorien (in geval van een opdracht voor dienstverlening):
(Voor detailgegevens over percelen, gebruik van Bijlage B zoveel exemplaren als nodig)
II.3) AARD EN OMVANG VAN DE LEVERINGEN / DIENSTEN (gebruik zo nodig een inlegvel): ________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) UITERSTE TERMIJN VOOR DE ONTVANGST VAN AANVRAGEN TOT DEELNEMING:
/

/

(dd/mm/jjjj)

II.5) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

II.1) DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING * ..........................................
_____________________________________________________________________________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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II.2) NOMENCLATUUR
II.2.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.2.2) Andere relevante nomenclatuur (NACE/CPC): __________________________________________
II.2.3) Diensten categorien (in geval van een opdracht voor dienstverlening):
(Voor detailgegevens over percelen, gebruik van Bijlage B zoveel exemplaren als nodig)
II.3) AARD EN OMVANG VAN DE LEVERINGEN / DIENSTEN (gebruik zo nodig een inlegvel): ________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) UITERSTE TERMIJN VOOR DE ONTVANGST VAN AANVRAGEN TOT DEELNEMING:
/

/

(dd/mm/jjjj)

II.5) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

............................................. (Gebruik van dit afdeling zoveel exemplaren als nodig) .............................................

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AFDELING IV: ADMINISTRATIEVE INFORMATIE
IV.1) REFERENTIENUMMER HET DOSSIER BIJ DE AANBESTEDENDE DIENST * __________________________
_____________________________________________________________________________________

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1) BETREFT HET EEN VRIJWILLIGE PUBLICATIE ?
NEEN

JA

VI.2) HEEFT DEZE OPDRACHT BETREKKING OP EEN PROJECT / PROGRAMMA DAT DOOR DE FONDSEN VAN DE
EU WORDT GEFINANCIERD ? *
JA
NEEN
Zo ja, aangeven welk project / programma, alsmede elke nuttige referentie ________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

/

/

(dd/mm/jjjj)
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BIJLAGE - NUTSSECTOREN
PERIODIEKE INDICATIEVE AANKONDIGING GEBRUIKT ALS OPROEP TOT
MEDEDINGING
Nadere inlichtingen, indien beschikbaar
(informatie die in deze aankondiging niet voorkomt, dient aan geïnteresseerde
leveranciers te worden verstrekt zodra zij beschikbaar is)

AFDELING AII: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
AII.1) BESCHRIJVING
AII.1.1) Aard van de opdracht voor de uitvoering van werken (in geval van een opdracht voor de uitvoering
van werken)
Uitvoering

Ontwerp en uitvoering

Uitvoering met welke middelen ook van de in
bijlage XI bedoelde werkzaamheden van de
bouwnijverheid

AII.1.2) Aard van de opdracht voor leveringen (in geval van een opdracht voor de leveringen van producten)
Aankoop

Huur

Leasing

AII.1.3) Betreft het een raamcontract ? *

NEEN

Huurkoop

Een combinatie daarvan

JA

AII.1.4) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming *_________________________
_____________________________________________________________________________________
AII.1.5) Beschrijving van de opdracht
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AII.1.6) Plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten
_____________________________________________________________________________________
NUTS code *_________________________________________
AII.1.7) Verdeling in percelen
JA
NEEN
Offertes kunnen worden ingediend voor: een perceel
meerdere percelen
alle percelen tezamen
(Voor detailgegevens over percelen, gebruik van Bijlage B zoveel exemplaren als nodig)
AII.2) HOEVEELHEID OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
AII.2.1) Globale hoeveelheid of omvang (in voorkomend geval, inclusief alle percelen en opties)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AII.2.1.1) Opties (in voorkomend geval) Beschrijving en tijdstip waarop zij kunnen worden uitgeoefend
(indien mogelijk)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AFDELING AIII: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE
INFORMATIE
AIII.1) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING AAN DE SELECTIEPROCEDURE
AIII.1.1) Inlichtingen betreffende de eigen situatie van de aannemers / leveranciers / dienstverleners en
inlichtingen en formaliteiten die nodig zijn voor de beoordeling van de minimaal vereiste economische,
financiële en technische capaciteit
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AIII.1.1.1) Juridische situatie -verlangde bewijsstukken
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AIII.1.1.2) Economische en financiële draagkracht - verlangde bewijsstukken
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AIII.1.1.3) Technische bekwaamheid - verlangde bewijsstukken
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AIII.1.2) Overige inlichtingen
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

AFDELING A IV: PROCEDURE
AIV.1) TYPE VAN AANBESTEDINGSPROCEDURE
Niet-openbaar

Onderhandelingsprocedure

AIV.2) ANDERE ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
AIV.2.1) Bestekken en aanvullende stukken – voorwaarden voor verkrijging ervan
Prijs (in voorkomend geval) __________________________________Valuta _____________________
Voorwaarden en wijze van betaling _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AIV.3.2) Voorziene data van (indien bekend)
Begin van de aanbestedingsprocedure

/

/

Aanvang van de werken/levering/prestatie

/

/

Voltooiing:

/

/

(dd/mm/jjjj)
(dd/mm/jjjj)
(dd/mm/jjjj)

Of:
looptijd van het contract:

maanden en / of

dagen

AIV.3.3) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van de aanbieding of het verzoek tot
deelneming
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

Andere – derde land
___________________

AFDELING AVI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
AVI.1) IN VOORKOMEND GEVAL, AANGEVEN OF DEZE OPDRACHT PERIODIEK ZAL WORDEN HERHAALD EN
WANNEER NAAR VERWACHTING NIEUWE AANKONDIGINGEN ZULLEN WORDEN BEKENDGEMAAKT

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AVI.2) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
Geïnteresseerde aannemers, leveranciers of dienstverleners moeten hun belangstelling voor de opdracht(en)
bij de aanbestedende dienst kenbaar maken; de opdracht(en) zal (zullen) worden geplaatst zonder verdere
publicatie van een aankondiging
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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BIJLAGE A
1.2) ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN KUNNEN WORDEN VERKREGEN
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

1.3) ADRES WAAR DOCUMENTATIE BETREFFENDE DEZE AANKONDIGING KAN WORDEN VERKREGEN
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

I.4) ADRES VOOR INDIENING VAN OFFERTES/AANVRAGEN TOT DEELNEMING
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Elektronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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BIJLAGE B - NUTSSECTOREN
PERIODIEKE INDICATIEVE AANKONDIGING GEBRUIKT ALS OPROEP TOT
MEDEDINGING
INLICHTINGEN OVER PERCELEN
...........................................................................................................................................

PERCEEL NR.
1) Nomenclatuur

1.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën
Subcategorieën (in voorkomend geval)
Hoofdopdracht
.
.
.
Bijkomende
opdrachten

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): ________________________________________
2) Aard en omvang: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Voorziene datum van: (indien bekend)
aanvang van de aanbestedingsprocedure

/

/

(dd/mm/jjjj)

begin van de uitvoering of de levering

/

/

(dd/mm/jjjj)

4) Datum van voltooiing: (indien bekend)

/

/

(dd/mm/jjjj)

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

PERCEEL NR.
1) Nomenclatuur

1.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën
Subcategorieën (in voorkomend geval)
Hoofdopdracht
.
.
.
Bijkomende
opdrachten

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): ________________________________________
2) Aard en omvang: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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3) Voorziene datum van: (indien bekend)
aanvang van de aanbestedingsprocedure

/

/

(dd/mm/jjjj)

begin van de uitvoering of de levering

/

/

(dd/mm/jjjj)

4) Datum van voltooiing: (indien bekend)

/

/

(dd/mm/jjjj)

.............................................. (Gebruik van dit bijlage zoveel exemplaren als nodig) ..............................................
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L 285/141

EUROPESE UNIE
Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Telefax: (+352) 2929 44 619, (+352) 2929 44 623, (+352) 2929 42 670
E-mail: mp-ojs.cec.eu.int
On-line bekendmaking: http://simap.eu.int

BEKENDMAKING VAN GEGUNDE OPDRACHTEN
NUTSSECTOREN
Werken

In te vullen voor het Bureau voor officiële publicaties

Leveringen

Datum van ontvangst van de aankondiging _____________

Diensten

Referentie _______________________________________

Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ?

NEEN

JA

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) OFFICIËLE NAAM EN ADRES VAN DE AANBESTEDENDE DIENST
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AFDELING II:VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) AARD VAN DE OPDRACHT
Werken

Leveringen

Diensten
Categorie van diensten
Stemt u in met de publicatie van dit bericht voor
de dienstencategorieën 17 tot en met 27?
JA
NEEN
JA

II.2) BETREFT HET EEN RAAMOVEREENKOMST ? * NEEN
II.3) NOMENCLATUUR
II.3.1) CPV - classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën

Subcategorieën (in voorkomend geval)

Hoofdopdracht

.

.

.

-

-

-

-

Bijkomende
opdrachten

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) Andere relevante nomenclatuur (CPA/NACE/CPC): ______________________________________
II.4) DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING *
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) KORTE BESCHRIJVING
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.6) GERAAMDE TOTALE WAARDE (excl. BTW)
_____________________________________________________________________________________

AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE VAN AANBESTEDINGSPROCEDURE
Openbaar
Onderhandelingsprocedure met
oproep tot mededinging

Niet-openbaar
Onderhandelingsprocedure zonder
oproep tot mededinging

IV.1.1) Verantwoording van de keuze voor een onderhandelingsprocedure zonder oproep tot mededinging
(Zie bijlage en in voorkomend geval)
IV.2) GUNNINGSCRITERIA
Laagste prijs
of
Economisch meest voordelige aanbieding (geef de criteria aan onder punt V.3.2.4)

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AFDELING V: GUNNING VAN DE OPDRACHT
OPDRACHT nr______ ..........................................................................................................................................
V.1) GUNNING EN WAARDE VAN DE OPDRACHT
V.1.1) Naam en adres van de winnende leverancier, aannemer of dienstverlener
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

V.1.2) Informatie over de contractprijs of de hoogst/laagst geprijsde in aanmerking genomen offerte (excl.
BTW)
Prijs ____________________________________________________
Of: laagst geprijsde offerte: ______________ hoogst geprijsde offerte: __________________________
Valuta ___________________________________________________
V.2) ONDERAANNEMING
Zal de opdracht naar verwachting in onderaanneming worden gegeven ?

NEEN

JA

Zo ja, vermeld de waarde of het percentage van de opdracht dat mogelijk aan derden in onderaanneming
zal worden gegeven
Waarde (excl. BTW) __________________________ Valuta __________ Of percentage _________ %
V.3) PRIJS BETAALD BIJ VOORDELIGE AANKOPEN (indien van toepassing)
Prijs (excl. BTW) ______________________ Valuta __________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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OPDRACHT nr______ ..........................................................................................................................................
V.1) GUNNING EN WAARDE VAN DE OPDRACHT
V.1.1) Naam en adres van de winnende leverancier, aannemer of dienstverlener
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

V.1.2) Informatie over de contractprijs of de hoogst/laagst geprijsde in aanmerking genomen offerte (excl.
BTW)
Prijs ___________________________________
Of: laagst geprijsde offerte: ______________ hoogst geprijsde offerte: __________________________
Valuta __________________________________
V.2) ONDERAANNEMING
Zal de opdracht naar verwachting in onderaanneming worden gegeven ?

NEEN

JA

Zo ja, vermeld de waarde of het percentage van de opdracht dat mogelijk aan derden in onderaanneming
zal worden gegeven
Waarde (excl. BTW) __________________________ Valuta __________ Of percentage _________ %
V.3) PRIJS BETAALD BIJ VOORDELIGE AANKOPEN (indien van toepassing)
Prijs (excl. BTW) ______________________ Valuta __________________

............................................. (Gebruik van dit afdeling zoveel exemplaren als nodig) .............................................

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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V.4) VERPLICHT TE VERSTREKKEN, MAAR NIET VOOR PUBLICATIE BESTEMDE INLICHTINGEN
V.4.1) Aantal gegunde opdrachten
.......................................................................................................................................

OPDRACHT nr

V.4.1) Waarde van de opdracht
Bedrag (excl. BTW) _______________________________________Valuta _______________________
V.4.2.2) Land van herkomst van het product of de dienst:

EER-herkomst

niet-EER-herkomst
JA

Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ? NEEN

V.4.2.3) Werden uitzonderingen gemaakt opde verplichting om Europese specificaties te gebruiken?
NEEN

JA

Zo ja, de desbetreffende vakjes aankruisen in bijlage II

V.4.2.4) Gehanteerde gunningscriteria
Economisch meest voordelige aanbieding
____________________________________________

Laagste prijs
Andere (Art. 35)

_____________________________________________________________________________________
V.4.2.5) Varianten
Is de opdracht gegund aan een inschrijver die een variant had ingediend?

NEEN

JA

NEEN

JA

V.4.2.6) Abnormaal lage offertes
Zijn er offertes afgewezen omdat zij abnormaal laag zouden zijn?

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

OPDRACHT nr

V.4.2.1) Waarde van de opdracht
Bedrag (excl. BTW) _______________________________________Valuta _______________________
V.4.2.2) Land van herkomst van het product of de dienst:

EER-herkomst

niet-EER-herkomst
JA

Valt de opdracht onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (WHO) ? NEEN

V.4.2.3) Werden uitzonderingen gemaakt opde verplichting om Europese specificaties te gebruiken?
NEEN

JA

Zo ja, de desbetreffende vakjes aankruisen in bijlage II

V.4.2.4) Gehanteerde gunningscriteria
Laagste prijs
Andere (Art. 35)

Economisch meest voordelige aanbieding
____________________________________________

_____________________________________________________________________________________
V.4.2.5) Varianten
Is de opdracht gegund aan een inschrijver die een variant had ingediend?

NEEN

JA

NEEN

JA

V.4.2.6) Abnormaal lage offertes
Zijn er offertes afgewezen omdat zij abnormaal laag zouden zijn?

.............................................. (Gebruik van dit afdeling V.3 zoveel exemplaren als nodig) ..............................................

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1) BETREFT HET EEN VRIJWILLIGE PUBLICATIE ?
JA

NEEN

VI.2) REFERENTIENUMMER VAN HET DOSSIER BIJ DE AANBESTEDENDE DIENST *
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
/

VI.3) DATUM VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT:

/

(dd/mm/jjjj)

VI.4) AANTAL ONTVANGEN OFFERTES:
VI.5) IS VOOR DEZE OPDRACHT EEN AANKONDIGING VERSCHENEN IN HET PB ?
JA
NEEN
Zo ja, geef de referentie nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het PB
/S

van

-

/

/

(dd/mm/jjjj)

VI.6) SOORT VAN OPROEP TOT MEDEDINGING
Aankondiging

Periodieke indicatieve aankondiging

Aankondiging inzake
erkenningssysteem

VI.7) HEEFT DEZE OPDRACHT BETREKKING OP EEN PROJECT/PROGRAMMA DAT DOOR DE FONDSEN VAN DE
EU WORDT GEFINANCIERD ? *
NEEN
JA
Zo ja, aangeven welk programma, alsmede elke nuttige referentie _______________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.8) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.9) VERZENDINGSDATUM VAN DEZE BEKENDMAKING: :

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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BIJLAGE I
AANKONDIGING VAN GEGUNDE OPDRACHTEN - NUTSSECTOREN
Verantwoording van de keuze voor een onderhandelingsprocedure zonder oproep tot mededinging
Artikel 20, lid 2, en artikel 16 van Richtlijn 93/38/CEE

WERKEN
LEVERINGEN
DIENSTEN

De reden van de keuze voor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking dient in
overeenstemming te zijn met de desbetreffende artikelen in de richtlijn nutsbedrijven, nl.artikel 20, lid 2, of
artikel 16.
Zet een kruisje in de betrokken vakjes (voor de precieze tekst, zie de betrokken artikelen):
a) Geen aanbiedingen of geen geschikte aanbiedingen in het
kader van een procedure met voorafgaande oproep tot
mededinging
b) De betrokken opdracht dient uitsluitend ten behoeve van
onderzoek, proefneming, studie of ontwikkeling
c) De werken / goederen / diensten kunnen slechts door één
bepaalde inschrijver worden verstrekt om redenen van

technische aard
artistieke aard
bescherming van exclusieve rechten

d) Dringende spoed als gevolg van gebeurtenissen die voor de
aanbestedende dienst onvoorzienbaar waren
e) Aanvullende leveringen
f) Aanvullende werken of diensten
g) Nieuwe werken, bestaande uit de herhaling van soortgelijke
werken
h) Levering van op een goederenmarkt genoteerde producten
i) Opdrachten op basis van een raamcontractt
j) Opportuniteitsaankopen
k) Aankoop van producten onder bijzonder voordelige
voorwaarden
l) Contract voortvloeiend uit een prijsvraag voor ontwerpen
m) Opdracht voor diensten van de categorieën 17 - 27
(opgenomen in bijlage XVI B)

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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BIJLAGE II
AANKONDIGING VAN GEGUNDE OPDRACHTEN – NUTSSECTOREN
Uitzonderingen op het gebruik van Europese specificaties
Artikel 18, lid 6 van richtlijn 93/38/CEE

WERKEN
LEVERINGEN
DIENSTEN

Uitzondering op de verplichting de technische specificaties vast te stellen door verwijzing
naar Europese specificaties werd gemaakt omdat:
(Voor de precieze tekst, zie het betrokken artikel)
het technisch onmogelijk is om de overeenstemming van een product
met de Europese specificaties afdoende vast te stellen
de toepassing van de verplichting afbreuk zou doen aan de toepassing
van Richtlijn 86/361/EEG van 24 juli 1986 van de Raad betreffende de
eerste fase van de wederzijdse erkenning van goedkeuringen van
eindapparatuur voor telecommunicatie of van Beschikking 87/95/EEG
van 22 december 1986 van de Raad betreffende de normalisatie op het
gebied van de information technologieën en de telecommunicatie
het gebruik van de specificaties de aanbestedende dienst zou
verplichten tot de aanschaf van materiaal dat incompatibel is met de
reeds in gebruik zijnde apparatuur of zou leiden tot buitensporig hoge
kosten of tot onevenredig grote technische moeilijkheden
de betrokken Europese specificatie ongeschikt is voor de overwogen
bijzondere toepassing of geen rekening houdt met de technische
ontwikkelingen die zich sinds de vaststelling ervan hebben voorgedaan
het betrokken project werkelijk innoverend van aard is en daarvoor het
gebruik van bestaande Europese specificaties niet dienstig zou zijn

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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EUROPESE UNIE
Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Telefax: (+352) 2929 44 619, (+352) 2929 44 623, (+352) 2929 42 670
E-mail: mp-ojs.cec.eu.int
On-line bekendmaking: http://simap.eu.int

AANKONDIGING VAN EEN PRIJSVRAAG
VOOR ONTWERPEN

Diensten
Nutssectoren

In te vullen voor het Bureau voor officiële publicaties
Datum van ontvangst van de aankondiging _________________
Referentie ___________________________________________

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) OFFICIËLE NAAM EN ADRES VAN DE AANBESTEDENDE DIENST
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

I.2) ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN VERKRIJGBAAR ZIJN
Zelfde adres als I.1

Indien ander adres, zie Bijlage A

I.3) ADRES WAAR BESCHEIDEN VERKRIJGBAAR ZIJN
Zelfde adres als I.1

Indien ander adres, zie Bijlage A

I.4) ADRES VOOR INDIENING VAN AANVRAGEN TOT DEELNEMING / PROJECTEN
Zelfde adres als I.1

Indien ander adres, zie Bijlage A

1.5) TYPE VAN AANBESTEDENDE DIENST
centrale overheid
regionale / lokale overheid

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AFDELING II: VOORWERP VAN HET PRIJSVRAAG VOOR ONTWERPEN
II.1) BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
II.1.1) Door de dienst aan de opdracht gegeven benaming * ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.2) Beschrijving _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.3) Plaats van uitvoering van het project ___________________________________________________
NUTS code *_________________________________________
II.1.4) Nomenclatuur
II.1.4.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën
Hoofdopdracht
Bijkomende
opdrachten

Subcategorieën (in voorkomend geval)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.1.4.2) Andere relevante nomenclatuur (CPC): ________________________________________________
Diensten categorie

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE
INFORMATIE
III.1) BIJ DE SELECTIE VAN GEGADIGDEN TE HANTEREN CRITERIA (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2) STAAT DEELNEMING ALLEEN OPEN VOOR EEN BEPAALDE BEROEPSGROEP (in voorkomend geval) ?
NEEN

JA

Zo ja, vermeld welke beroepsgroep ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) AARD VAN DE PRIJSVRAAG VOOR ONWEPEN
Openbaar

Niet-openbaar

IV.1.1) Aantal gegadigden die men voornemens is uit te nodigen (in voorkomend geval)
of:

Aantal

Maximum

/ Minimum

IV.1.1.1) Namen van reeds geselecteerde gegadigden (in voorkomend geval)
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________________
IV.2) BIJ DE BEOORDELING VAN ONTWERPEN TE HANTEREN CRITERIA
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst * ____________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.2) Bestekken en aanvullende stukken – voorwaarden voor verkrijging ervan
Verkrijgbaar tot:

/

/

(dd/mm/jjjj)

Prijs (in voorkomend geval) __________________________________Valuta _____________________
Voorwaarden en wijze van betaling _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.3) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of van aanvragen tot deelneming (naar gelang het een
openbare dan wel niet-openbare procedure betreft)
/

/

(dd/mm/jjjj)

of:

dagen vanaf verzending van de aankondiging

Uur (in voorkomend geval): _________________
IV.3.4) Verzending van uitnodigingen tot inschrijven aan geselecteerde gegadigden (in niet-openbare procedures)
Verwachte datum

/

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

/

(dd/mm/jjjj)

Standaardformulier 10 – NL
3/5

IV.3.5) Taal of talen die mogen worden gebruikt
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

Andere – derde land
___________________

IV.4) PRIJZEN EN JURY
IV.4.1) Aantal en waarde van de toe te kennen prijzen (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.4.2) Detailgegevens betreffende betalingen aan alle deelnemers (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.4.3) Kunnen de prijswinnaars aanspraak maken op de toewijzing van eventuele vervolgopdrachten?
NEEN

JA

IV.4.4) Is de beslissing van de jury verbindend voor de aanbestedende dienst ?

NEEN

JA

IV.4.5) Namen van de geselecteerde juryleden (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1) BETREFT HET EEN VRIJWILLIGE PUBLICATIE ?
NEEN

JA

VI.2) HEEFT DEZE PRIJSVRAAG VOOR ONTWERPEN BETREKKING OP EEN PROJECT
DE FONDSEN VAN DE EU WORDT GEFINANCIERD ? *

/ PROGRAMMA DAT DOOR

JA
NEEN
Zo ja, aangeven welk project / programma, alsmede elke nuttige referentie _________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VI.4) VERZENDINGSDATUM VAN DE AANKONDIGING:

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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/
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BIJLAGE A
1.2) ADRES WAAR NADERE INLICHTINGEN KUNNEN WORDEN VERKREGEN
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

1.3) ADRES WAAR DOCUMENTATIE BETREFFENDE DEZE AANKONDIGING KAN WORDEN VERKREGEN
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

I.4) ADRES VOOR INDIENING VAN AANVRAGEN TOT DEELNEMING / PROJECTEN
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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EUROPESE UNIE
Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Telefax: (+352) 2929 44 619, (+352) 2929 44 623, (+352) 2929 42 670
E-mail: mp-ojs.cec.eu.int
On-line bekendmaking: http://simap.eu.int

RESULTAAT VAN EEN PRIJSVRAAG
VOOR ONTWERPEN

Diensten
Nutssectoren

In te vullen voor het Bureau voor officiële publicaties
Datum van ontvangst van de aankondiging _________________
Referentie ___________________________________________

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) OFFICIËLE NAAM EN ADRES VAN DE AANBESTEDENDE DIENST
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

1.2) TYPE VAN AANBESTEDENDE DIENST
centrale overheid
regionale/lokale overheid

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

Europese instelling
publiekrechtelijke instelling

andere
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AFDELING II: VOORWERP VAN
BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

HET

PRIJVRAAG

VOOR

ONWERPEN

/

II.1) DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE PRIJSVRAAG VOOR ONWERPEN GEGEVEN BENAMING * _____
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENCLATUUR
II.2.1) CPV – classificatie (Common Procurement Vocabulary) *
Hoofdcategorieën
Hoofdopdracht
Bijkomende
opdrachten

Subcategorieën (in voorkomend geval)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.2.2) Andere relevante nomenclatuur (CPC): _________________________________________________
Diensten categorie
II.1.3) BESCHRIJVING
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.4)WAARDE VAN DE PRIJS OF PRIJZEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AFDELING V: UITSLAG VAN DE PRIJSVRAAG VOOR ONWERPEN
V.1) TOEWIJZING EN PRIJZEN (in voorkomend geval)

V.1.1) Naam en adres van de winnaar(s) van de prijsvraag ..............................................................................
NUMMER ____________
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

V.1.2) Waarde van de prijs
Prijs (excl. BTW) ________________________________ Valuta _______________________________

V.1.1) Naam en adres van de winnaar(s) van de prijsvraag ..............................................................................
NUMMER ____________
Organisatie

t.a.v.

Adres

Postcode

Gemeente/Stad

Land

Telefoon

Fax

Electronische post (e-mail)

Internet adres (URL)

V.1.2) Waarde van de prijs
Prijs (excl. BTW) ________________________________ Valuta _______________________________

................................................. (Gebruik van dit afdeling zoveel exemplaren als nodig) .................................................

* veld niet noodzakelijk voor publicatie
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AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1) BETREFT HET EEN VRIJWILLIGE PUBLICATIE ?
JA

NEEN

VI.2) AANTAL DEELNEMERS:
VI.3) AANTAL BUITENLANDSE DEELNEMERS:
VI.4) IS VOOR DIT PROJECT EEN AANKONDIGING VERSCHENEN IN HET PB ?
JA

NEEN

Zo ja, geef de referentie nummer van de aankondiging in de inhoudsopgave van het PB:
/S

-

van

/

/

(dd/mm/jjjj)

VI.5) HEEFT ENIG DEEL VAN DE OPDRACHT BETREKKING OP EEN PROJECT / PROGRAMMA DAT DOOR DE
FONDSEN VAN DE EU WORDT GEFINANCIERD ? *
JA
NEEN
Zo ja, aangeven welk project / programma, alsmede elke nuttige referentie _________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.6) OVERIGE INLICHTINGEN (in voorkomend geval)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.7) VERZENDINGSDATUM VAN DE AANKONDIGING:

* veld niet noodzakelijk voor publicatie

/

/

(dd/mm/jjjj)
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