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Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:273410-2011:TEXT:NL:HTML

NL-Petten: Het bouwen van een receptiegebouw op het terrein
van het Instituut voor Energie en Transport (IET) in Petten
2011/S 166-273410
AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT
Werken
AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1)
NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek, Instituut voor Energie en Transport
Postbus 2, 1755 ZG Petten
T.a.v.: Marianka Jelierse
1755 LE Petten
NEDERLAND
Telefoon +31 224565014
E-mail: JRC-IE-PROCUREMENT@ec.europa.eu
Fax +31 224565607
Internetadres(sen)
Adres van de aanbestedende dienst http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
Adres van het kopersprofiel http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Zelfde adres als voor het/de hierboven
vermelde contactpunt(en)
Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en
een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde
contactpunt(en)
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan: Zelfde adres als voor het/de
hierboven vermelde contactpunt(en)
I.2)

TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
Algemene overheidsdiensten
Andere onderzoek
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten Neen

AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1)
BESCHRIJVING
II.1.1)

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming
Het bouwen van een receptiegebouw op het terrein van het Instituut voor Energie en Transport (IET) in Petten.

II.1.2)

Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten
Werken
Uitvoering
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken op het terrein van het Gemeenschappelijk Centrum voor
onderzoek, Instituut voor Energie en Transport (JRC-IET), Westerduinweg 3, 1755 LE Petten, Nederland.
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NUTS-code: NL322
II.1.3)

De aankondiging betreft
Een overheidsopdracht

II.1.4)

Inlichtingen over een raamovereenkomst

II.1.5)

Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen
Het IET is op zoek naar een contractant voor het bouwen van een nieuw receptiegebouw op het terrein van het
IET te Petten, waarbij het werk in hoofdzaak bestaat uit het geheel van de grond af bouwen van een receptie
met auditorium en bedrijfsrestaurant (gebouwnummer 315). Dit project heeft een grondoppervlak van maximaal
2

2 000 m en biedt ruimte aan een receptiebalie, auditorium (voor 300 personen) en bedrijfsrestaurant (voor 150
personen) met bijhorende activiteiten (keuken, IT- en technische ruimten, sanitaire voorzieningen, 2 ruimten
voor simultaan vertalen enz.). Er dient tevens een parkeerplaats te worden gecreëerd.
De contractant dient zorg te dragen voor alle infrastructurele onderdelen van data tot werktuigkundige
installaties tot definitieve oplevering.
II.1.6)

CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
45210000, 45300000, 45400000, 45261000, 45223300

II.1.7)

Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
Ja

II.1.8)

Verdeling in percelen
Neen

II.1.9)

Varianten worden geaccepteerd
Neen

II.2)

HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT

II.2.1)

Totale hoeveelheid of omvang
Zonder BTW
Bereik tussen 4 750 000 en 5 250 000 EUR

II.2.2)

Opties
Neen

II.3)

LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT

AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN
III.1)
VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT
III.1.1)

Verlangde borgsommen en waarborgen
Volgens de ontwerp-overeenkomst.

III.1.2)

Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften
dienaangaande
Volgens de ontwerp-overeenkomst.

III.1.3)

De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund
Inschrijvingen mogen worden ingediend door consortia van ondernemers die geen specifieke rechtsvorm
hoeven aan te nemen voordat de opdracht wordt gegund. Een consortium moet echter 1 partner aanduiden
als verantwoordelijke voor de ontvangst en verwerking van betalingen aan de leden van het consortium, voor
het administratieve beheer, de coördinatie en de veiligheid. In geval van een consortium moet elk lid een
verklaring van intentie om lid te worden van de groep en de nodige documenten vermeld in III.2.1 en III.2.2.1
overleggen. De in III.2.2.2 en III.2.3 vereiste documenten mogen echter gezamenlijk door verschillende leden
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worden ingediend. Naar aanleiding van de gunning van de opdracht is het mogelijk dat het consortium van
ondernemers een rechtsvorm moet aannemen. Elk lid van het consortium aanvaardt een gezamenlijke en
hoofdelijke aansprakelijkheid jegens de Commissie.
III.1.4)

Ander bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht
Neen

III.2)

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING

III.2.1)

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het
beroeps- of handelsregister
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: 1) Om in aanmerking te komen voor
deelname aan deze aanbestedingsprocedure mogen de gegadigden zich niet in een van de uitsluitingsgevallen
bevinden zoals vermeld in de artikelen 93 en 94 van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 van de Raad
van 25.6.2002 (PB L 248 van 16.9.2002), gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1995/2006 van de Raad
van 13.12.2006 (PB L 390 van 30.12.2006) en Verordening (EG, Euratom) nr. 1525/2007 van de Raad van
17.12.2007 (PB L 343 van 27.12.2007). Daarom moeten zij de documenten overleggen in overeenstemming
met artikel 134, lid 1, van Verordening (EG, Euratom) nr. 2342/2002 van de Commissie van 23.12.2002 (PB
L 357 van 31.12.2002), zoals gewijzigd bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1261/2005 van de Commissie
van 20.7.2005 (PB L 201 van 2.8.2005), bij Verordening (EG, Euratom) nr. 1248/2006 van de Commissie
van 7.8.2006 (PB L 227 van 19.8.2006) en bij Verordening (EG, Euratom) nr. 478/2007 van de Commissie
van 23.4.2007 (PB L 111 van 28.4.2007). Zie het model voor de eigen verklaring van de gegadigde op de
aanbestedingswebsite (zie tevens VI.3 — Nadere inlichtingen).
Indien de opdracht is gegund, moet de contractant het gepaste bewijs leveren voorafgaand aan de
ondertekening van het contract.
2) Gegadigden moeten bewijs leveren van hun inschrijving in een beroeps- of handelsregister.

III.2.2)

Economische en financiële draagkracht
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: 1) Gegadigden dienen een
intentieverklaring te verstrekken waarin wordt verklaard dat de inschrijver bij gunning van de opdracht de
volgende verzekeringspolissen zal afsluiten:
a) een wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering tegenover derden voor een totale waarborg van minstens
5 000 000 EUR en een waarborg per schadegeval van minstens 5 000 000 EUR voor schade ontstaan bij
de uitvoering van de overeenkomst (lichamelijke en materiële schade gemengd). Onder schade worden
eveneens de gevolgen ten gevolge van brand en/of ontploffing gerekend. Deze waarborg is eveneens
geldig ten overstaan van de Commissie en van toepassing op gebouwen van de Commissie. Deze eigen
aansprakelijkheidsverzekering van de contractant geldt in eerste rang ten opzichte van de CAR-verzekering;
b) een CAR-verzekering (Constructie Allrisk).
2) De inschrijver dient een accountantsverklaring of een ander officieel document over te leggen betreffende de
totale omzet van de laatste 2 afgesloten boekjaren.
Eventueel vereiste minimumeisen Ad. 2) De minimale totale omzet dient minstens 12 500 000 EUR te bedragen
in het laatste afgesloten boekjaar of 25 000 000 EUR over de laatste 2 afgesloten boekjaren samen.

III.2.3)

Vakbekwaamheid
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:
1) De inschrijver dient een kopie te overleggen van een geldig Veiligheidscertificaat voor Aannemerij (of
gelijkwaardig) op bedrijfsniveau.
2) De inschrijver dient minimaal 1 persoon voor te stellen als uitvoerende verantwoordelijke. Deze persoon
moet dagelijks werkzaam zijn op het JRC-IET-terrein gedurende de uitvoering. Het curriculum vitae
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van de voorgestelde persoon (of personen) moet worden verstrekt, waaruit onder andere de volgende
onderwijskwalificaties en beroepservaring moet blijken:
— minimaal een afgeronde hogere beroepsopleiding (HBO) of gelijkwaardig,
— minimaal 3 jaar professionele ervaring als uitvoerder (projectleider) betreffende bouwprojecten.
De voorgestelde persoon (of personen) dient (of dienen) tevens in het bezit te zijn van het VOL VCA (Volledig
Veiligheidscertificaat voor Aannemerij), of gelijkwaardig, waarvan een kopie verstrekt dient te worden met het
curriculum vitae.
3) De inschrijver dient een lijst te verstrekken met de belangrijkste contracten aangaande gelijksoortige
bouwkundige werken uitgevoerd tijdens de laatste 6 jaar, met vermelding van de waarde, data, begunstigden
(zowel publiek- als privaatrechtelijke) en omschrijving van het project.
Eventueel vereiste minimumeisen
Ad.3) minstens 2 werken gerelateerd aan nieuwbouw met een minimale waarde van 5 000 000 EUR, vergezeld
van een getuigschrift waaruit blijkt dat de opdracht naar behoren is uitgevoerd.
III.2.4)

Voorbehouden opdrachten
Neen

III.3)

VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING

III.3.1)

Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden

III.3.2)

Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de
uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast

AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1)
TYPE PROCEDURE
IV.1.1)

Type procedure
Niet-openbaar

IV.1.2)

Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzocht wordt in te schrijven of deel te nemen

IV.1.3)

Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog

IV.2)

GUNNINGSCRITERIA

IV.2.1)

Gunningscriteria
Laagste prijs

IV.2.2)

Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling
Neen

IV.3)

ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN

IV.3.1)

Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst
IE/2011/06/37/RC — CONTRACT 108175.

IV.3.2)

Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht
Neen

IV.3.3)

Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten
Tegen betaling verkrijgbare documenten Neen

IV.3.4)

Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
27.9.2011

IV.3.5)

Datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden

IV.3.6)

Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming
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Spanish. Danish. German. Greek. English. French. Italian. Nederlands. Portuguese. Finnish. Swedish. Czech.
Estonian. Hungarian. Lithuanian. Latvian. Maltese. Polish. Slovak. Slovenian. Irish. Bulgarian. Romanian.
IV.3.7)

Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen

IV.3.8)

Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1)
PERIODIEKE OPDRACHT
Neen
VI.2)

OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN
DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD
Neen

VI.3)

NADERE INLICHTINGEN
Aangezien dit een niet-openbare procedure betreft (restricted), moeten geïnteresseerde partijen de documenten
vermeld in III.2 van deze aankondiging aan de aanbestedende dienst vermeld in I.1 verstrekken.
Aanvullende informatie is beschikbaar gesteld via een speciaal daarvoor bedoelde sectie van de
aanbestedende dienst: http://www.jrc.ec.europa.eu/callsfortender onder het filter IE en met referentie
IE/2011/06/37/RC. Geïnteresseerde partijen wordt geadviseerd bovengenoemde website regelmatig te bekijken
om te zien of er extra informatie, veranderingen of vragen en antwoorden beschikbaar zijn gesteld. Tevens kan
men hier het document „model eigen verklaring” op terugvinden ten behoeve van III.2.1.1.
Alleen inschrijvers die voldoen aan de eisen ontvangen vervolgens de aanbestedingsdocumentatie zodat zij in
staat zullen zijn tot het opstellen van een aanbieding (tweede fase van de procedure). De verwachte datum voor
uitnodiging aan de geselecteerde kandidaten voor het indienen van een offerte is november/december 2011.
NB: Dit project/voorwerp kan het voorwerp zijn van een eventuele toekomstige onderhandelingsprocedure
voor de uitvoerende diensten (werken) die een herhaling zijn van bestaande uitvoerende diensten (werken),
aangevraagd overeenkomstig artikel 126, lid 1, letter f, afhankelijk van lid 3 van Verordening (EG, Euratom) nr.
2342/2002 van de Commissie zoals laatst gewijzigd bij (EG, Euratom) nr. 478/2007.

VI.4)

BEROEPSPROCEDURES

VI.4.1)

Voor beroepsprocedures bevoegde instantie
Het Gerecht
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxemburg
LUXEMBURG
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon +352 4303-1
Internet: http://curia.europa.eu/
Fax +352 4303-2100

VI.4.2)

Instellen van beroep
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: binnen 2 maanden na kennisgeving
aan de klager (datum van ontvangst) of, bij het ontbreken daarvan, de dag waarop de betrokken persoon in
kennis is gesteld van de relevante informatie, kan een beroep worden ingesteld bij het Gerecht.

VI.4.3)

Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Het Gerecht
rue du Fort Niedergrünewald
2925 Luxemburg
LUXEMBURG
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E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefoon +352 4303-1
Internet: http://curia.europa.eu/
Fax +352 4303-2100
VI.5)

DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:
19.8.2011
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