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NL-Petten: het bouwen van een receptiegebouw op het terrein van het Instituut voor
Energie en Transport (IET) in Petten.
Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg Fax (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Onlineaankondigingen: http://simap.europa.eu

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN
ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE
Let op: Als de gecorrigeerde of toegevoegde informatie een belangrijke wijziging van de voorwaarden in de
oorspronkelijke aankondiging van opdracht tot gevolg heeft en daardoor het beginsel van gelijke behandeling
en het streven naar concurrentiegerichte aanbestedingen in het gedrang komen, moeten de oorspronkelijk
gestelde termijnen worden bijgesteld.
AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST
I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)
Officiële
benaming:

Europese Commissie, Gemeenschappelijk Centrum voor
Onderzoek, Instituut voor Energie en Transport

Postadres:

Postbus 2, 1755 ZG, Petten, Nederland

Plaats:

Petten

Land:

Nederland

Contactpunt(en):
T.a.v.:

Marianka Jelierse

E-mail:

JRC-IE-PROCUREMENT@ec.europa.eu

Postcode:

1755 LE

Tel.

+31 224565014

Fax

+31 224565607

Internetadres(sen) (indien van toepassing)
Adres van de aanbestedende dienst (URL): http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/
Adres van het kopersprofiel (URL): http://web.jrc.ec.europa.eu/callsfortender/

I.2) TYPE AANKOOPCENTRALE
Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt)
Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/17/EG – “Nutssectoren” valt)
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NL-Petten: het bouwen van een receptiegebouw op het terrein van het Instituut voor
Energie en Transport (IET) in Petten.
AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) BESCHRIJVING

II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming (zoals vermeld in de
oorspronkelijke aankondiging)
NL-Petten: het bouwen van een receptiegebouw op het terrein van het Instituut voor Energie en Transport (IET)
in Petten.
II.1.2) Korte beschrijving (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)
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
2000 m2 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 vertaling, 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.1.3) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) (zoals vermeld in de
oorspronkelijke aankondiging)
Hoofdcategorieën
Hoofdopdracht

45210000

Bijkomende opdrachten

45300000
45400000
45261000
45223300

Subcategorieën (indien van toepassing)
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NL-Petten: het bouwen van een receptiegebouw op het terrein van het Instituut voor
Energie en Transport (IET) in Petten.
AFDELING IV: PROCEDURE
IV.1) TYPE PROCEDURE
IV.1.1) Type procedure (zoals vermeld in de oorspronkelijke aankondiging)
Openbaar
Niet-openbaar
Versneld niet-openbaar
Onderhandeling
Versnelde onderhandelingsprocedure
Concurrentiegerichte dialoog

IV.2) ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN
IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst (zoals vermeld in de oorspronkelijke
aankondiging, indien van toepassing)
IE/2011/06/37/RC - CONTRACT 108175
IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen (indien bekend)
Oorspronkelijke aankondiging verzonden via:
SIMAP
OJS eSender
Inloggegevens:

ENOTICES_JRCPETTEN

Referentie van de
aankondiging:

2011-116681 (jaar en documentnummer)

IV.2.3) Aankondiging waarop deze publicatie betrekking heeft (indien van toepassing)
Nummer van de aankondiging in het PB:
2011/S 166-273410

van
31/08/2011

IV.2.4) Datum van verzending van deze aankondiging:
19/08/2011 (dd/mm/jjjj)

(dd/mm/jjjj)
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NL-Petten: het bouwen van een receptiegebouw op het terrein van het Instituut voor
Energie en Transport (IET) in Petten.
AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN
VI.1) DEZE AANKONDIGING BETREFT
(indien van toepassing; alle gewenste vakjes aanvinken)
Onvolledige procedure
Rectificatie
Aanvullende informatie
VI.2) INFORMATIE OVER ONVOLLEDIGE GUNNINGSPROCEDURE
(indien van toepassing; alle gewenste vakjes aanvinken)
De gunningsprocedure is afgebroken.
De gunningsprocedure heeft niet tot de gewenste resultaten geleid.
De opdracht is niet gegund.
De opdracht wordt wellicht opnieuw aangekondigd.
VI.3) GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE
(indien van toepassing; vermeld altijd de afdeling plus het nummer van het desbetreffende punt om aan te
geven waar de tekst/datums moeten worden gecorrigeerd of toegevoegd)
VI.3.1) Wijziging van oorspronkelijke informatie of afwijkende publicatie op TED-website
Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie
Publicatie op de TED-website wijkt af van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven
informatie
In beide
VI.3.2) Aankondiging of bijbehorende aanbestedingsstukken
In de oorspronkelijke aankondiging

In de bijbehorende aanbestedingsstukken (zie de bijbehorende aanbestedingsstukken voor meer informatie)
In beide (zie de bijbehorende aanbestedingsstukken voor meer informatie)
VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging (indien van toepassing)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:

In plaats van:

Te lezen:

III.2.3) Vakbekwaamheid

Ad.3) minstens 2 werken
gerelateerd aan nieuwbouw met
een minimale waarde van 5
000 000 EUR, vergezeld van
een getuigschrift waaruit blijkt
de de opdracht naar behoren is
uitgevoerd.

Ad.3) minstens 2 werken
welke zijn gerelateerd aan
nieuwbouw, met een minimale
waarde van 3 000 000 EUR
voor het bouwkundige gedeelte,
vergezeld van een getuigschrift
waaruit blijkt de de opdracht naar
behoren is uitgevoerd.

VI.3.4) Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging (indien van toepassing)
Plaats waar de te wijzigen datums
staan:

In plaats van:

_____

_____

(dd/mm/jjjj)

Te lezen:
(hh:mm)
_____

(dd/mm/jjjj)
_____

(hh:mm)
_____
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NL-Petten: het bouwen van een receptiegebouw op het terrein van het Instituut voor
Energie en Transport (IET) in Petten.
VI.3.5 Te corrigeren adressen en contactpunten (indien van toepassing)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:
Officiële
benaming:
Postadres:
Plaats:

Postcode:

Land:
Contactpunt(en):

Tel.

T.a.v.:
E-mail:

Fax

Internetadres(sen) (indien van toepassing)
Adres van de aanbestedende dienst (URL):
Adres van het kopersprofiel (URL):
VI.3.6) Toe te voegen tekst in de oorspronkelijke aankondiging (indien van toepassing)
Plaats waar de tekst moet worden
toegevoegd

Toe te voegen tekst

_____

_____

VI.4) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN (indien van toepassing)
VI.5) DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING:
05/09/2011 (dd/mm/jjjj)

