
Bijlage 1

BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT

Opdracht voor leveringen EAC/05/2011

TITEL: Raamcontract  voor  de  levering  van  abonnementen  op 
algemene  en  internationale  dag-,  week-  en  maandbladen  in 
twee formaten (papier en/of  onlinetoegang)  aan de diensten 
van de Europese Commissie in Brussel en Luxemburg en de 
Uitvoerende  Agentschappen  voor  onderwijs,  audiovisuele 
media en cultuur (EACEA) en voor onderzoek (REA)

Aanbestedende dienst:
Europese Commissie

Directoraat-generaal Onderwijs en cultuur;
Uitvoerend Agentschap voor onderwijs, audiovisuele media en cultuur (EACEA);

Uitvoerend Agentschap voor onderzoek (REA)

1. ALGEMENE INFORMATIE

Overheidsopdracht  te  gunnen volgens  een  openbare  aanbestedingsprocedure  voor  de 
levering van abonnementen op algemene en internationale dag-, week- en maandbladen 
in  twee  formaten  (papier  en/of  onlinetoegang)  aan  de  diensten  van  de  Europese 
Commissie in Brussel en Luxemburg en de Uitvoerende Agentschappen voor onderwijs, 
audiovisuele media en cultuur (EACEA) en voor onderzoek (REA).

De Europese Commissie en de uitvoerende agentschappen EACEA en REA (hierna "de 
Commissie,  EACEA  en  REA")  hebben  deze  aanbesteding  uitgeschreven  voor  de 
levering van abonnementen op kranten en tijdschriften volgens de behoeften van hun 
diensten in Brussel en Luxemburg.

2. DOEL VAN DE OPDRACHT EN VERWACHTE RESULTATEN

2.1. Algemeen doel

De opdracht betreft de levering van abonnementen op algemene en internationale dag-, 
week- en maandbladen in twee formaten (papier en/of onlinetoegang) aan de diensten 
van de Europese Commissie en van EACEA en REA in Brussel en Luxemburg.

3. WERKZAAMHEDEN

3.1. Beschrijving van de opdracht



Deze aanbesteding omvat zes partijen:

 een  raamcontract  voor  de  levering  van  abonnementen  op  algemene  en 
internationale dag-, week- en maandbladen op papier per koerier aan de diensten 
van de Commissie, EACEA en REA in Brussel en op papier per post (eventueel 
met bijbehorende onlinetoegang) aan de diensten van de Commissie in Brussel 
en Luxemburg en van EACEA en REA (partij 1);

 een  raamcontract  voor  de  levering  van  individuele  abonnementen  met 
onlinetoegang op algemene  en internationale  dag-,  week-  en maandbladen  in 
twee formaten (papier en/of onlinetoegang) aan de diensten van de Commissie in 
Brussel en Luxemburg en van EACEA en REA (partij 2);

 een  raamcontract  voor  de  levering  van  abonnementen  op  een  portaal  voor 
onlinetoegang tot algemene en internationale dagbladen en aan de diensten van 
de Commissie in Brussel en Luxemburg en van EACEA en REA (partij 3);

 een  raamcontract  voor  de  levering  van  een  institutioneel  abonnement  met 
onlinetoegang via IP-adresherkenning op het dagblad The Financial Times voor 
de diensten van de Commissie in Brussel en Luxemburg en van EACEA en REA 
(partij 4);

 een  raamcontract  voor  de  levering  van  een  institutioneel  abonnement  met 
onlinetoegang  via  IP-adresherkenning  op  het  dagblad  Le  Monde  voor  de 
diensten van de Commissie in Brussel en Luxemburg en van EACEA en REA 
(partij 5);

 een  raamcontract  voor  de  levering  van  een  institutioneel  abonnement  met 
onlinetoegang  via  IP-adresherkenning  op het  dagblad  Frankfurter  Allgemeine 
Zeitung voor de diensten van de Commissie in Brussel en Luxemburg en van 
EACEA en REA (partij 6).

De inschrijver mag voor een of meer partijen inschrijven. Voor elke partij waarvoor hij 
inschrijft, moet de inschrijver een afzonderlijke inschrijving indienen. Daarin moeten 
alle in punt 5 van de uitnodiging tot inschrijving genoemde gegevens worden vermeld. 
Hij kan opgave doen van de prijskorting die hij bereid is te verlenen ingeval hem alle 
partijen worden gegund. Elke inschrijving voor een bepaalde partij moet alle voor die 
partij  vereiste  werkzaamheden  omvatten. Inschrijvingen  voor  een  gedeelte  van  een 
partij worden niet aanvaard.

3.2. Partij 1

Deze partij betreft de levering van abonnementen op algemene en internationale dag-, 
week-  en  maandbladen  op papier  per  koerier  aan  de  diensten  van de  Commissie, 
EACEA  en  REA  in  Brussel  en  op  papier  per  post  (eventueel  met  bijbehorende 
onlinetoegang) aan de diensten van de Commissie in Brussel en Luxemburg en van 
EACEA en REA.

Van deze dag-,  week-  en  maandbladen  moet  de oorspronkelijke,  door  de uitgever 
gedrukte  editie  worden  geleverd  of  zij  moeten  worden  gedrukt  op  basis  van  een 
licentiecontract met de uitgever.
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Een groot deel van de op papier geleverd titels moeten per koerier worden bezorgd.
Bezorging per koerier geldt alleen voor de diensten van de Commissie, EACEA en 
REA  die in Brussel zijn gevestigd. De lijst van de gebouwen waar eventueel moet 
worden geleverd, bevindt zich in bijlage 11 bij het bestek.

Om aan de extra behoeften van een aantal lezers te voldoen, moet de inschrijver ook 
een  inschrijving  indienen  voor  per  post  bezorgde  abonnementen  in  Brussel  en 
Luxemburg, eventueel met bijbehorende, al dan niet gratis onlinetoegang

Om de prijs van de per post bezorgde abonnementen te bepalen, moet de inschrijver 
rekening houden met een mogelijke verzending per post in Brussel.

De inschrijver wordt verzocht beide kolommen van de prijsopgave in bijlage 5 bij het 
bestek in te vullen. Aangezien de inschrijving onder meer op grond van de prijs wordt 
beoordeeld  (zie  punt  6.1.2  van het  bestek),  worden bij  de  beoordeling  zowel  voor 
bezorging per koerier als voor bezorging per post punten toegekend. 

De inschrijver moet een inschrijving indienen die minstens 70% omvat van het totale 
aantal dag-, week- en maandbladen in de lijst in bijlage 5.

De Commissie, EACEA en REA behouden zich echter het recht voor het formaat of de 
formaten te kiezen volgens hun behoeften en de geboden prijzen.

3.2.1. Betrokken dag-, week- en maandbladen

Algemene regel:

De lijst van de titels die de Commissie, EACEA en REA in Brussel nodig hebben, 
bevindt zich in bijlage 5 bij het bestek. Hieronder vindt u de aantallen, die louter ter 
indicatie worden gegeven:

Titels van dagbladen 100

Titels van week- en maandbladen 80
____

Totaal 180

In 2011 zijn er ongeveer 1800 abonnementen op deze titels.

Ter informatie is een raming van de behoeften van de Commissie, EACEA en REA 
voor het aantal exemplaren per titel opgenomen in bijlage 12 bij het bestek.

De lijst  van de titels  omvat  de titels  en het  aantal  exemplaren  dat  de Commissie, 
EACEA en REA tot dusver hebben besteld. Deze titels en het aantal abonnementen 
worden dan ook louter ter indicatie vermeld.

Afhankelijk van de behoeften en de vraag bij de diensten van de Commissie, EACEA 
en  REA  kan  het  aantal  abonnementen  variëren  en  kan  aan  de  contractant  na  de 
gunning van de opdracht een prijsopgave worden gevraagd voor een titel die niet in de 
lijst voorkomt. De prijs van die titels moet worden berekend door bij de prijs van de 
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uitgever het percentage te tellen dat de distributeur aanrekent voor de andere aan de 
Commissie, EACEA en REA geleverde titels.

Het  moet  mogelijk  zijn  om  van  bepaalde  titels  niet  alle  nummers  te  bestellen, 
bijvoorbeeld  alleen  de  nummers  van  maandag  tot  en  met  vrijdag,  of  alleen  het 
zondagnummer.

3.2.2. Leveringsplaats 

 Bezorging op papier per koerier:

De  bladen  die  de  inschrijvers  voor  bezorging  per  post  aanbieden,  moeten  in  de 
gebouwen van de Commissie, EACEA en REA in Brussel worden geleverd op naam 
van de opgegeven personen of diensten.

De  bladen  moeten  overeenkomstig  punt  3.2.4  worden verpakt  en  geëtiketteerd  en 
worden afgeleverd aan de receptie van het gebouw waar de levering plaatsvindt.

De lijst van de gebouwen en openingstijden is ter indicatie opgenomen in bijlage 11 
bij het bestek. Tijdens de looptijd van het raamcontract kan die lijst worden herzien, 
afhankelijk van het gebouwenbeleid van de Commissie, EACEA en REA.

De  dienst  Abonnementen  van  de  Centrale  bibliotheek  van  de  Commissie  en  de 
diensten  van EACEA en  REA in  Brussel  zullen  de  contractant  tijdig  de  precieze 
adressen van de leveringsplaatsen in deze gebouwen en een gedetailleerde lijst van de 
geadresseerden toezenden (zie punt 3.2.4).

 Bezorging op papier per post:

De bladen die de inschrijvers voor bezorging per post aanbieden uit de lijst in bijlage 5 
bij het bestek moeten door de uitgever via de nationale post of op een andere wijze 
worden verzonden onder vermelding van onder andere het gebouw, de verdieping en 
de kamer van de geadresseerde.

De  dienst  Abonnementen  van  de  Centrale  bibliotheek  van  de  Commissie  en  de 
diensten  van EACEA en  REA in  Brussel  zullen  de  contractant  tijdig  de  precieze 
adressen van de geadresseerden met hun gegevens toezenden (zie punt 3.2.4).

3.2.3. Leveringstermijn

 Bezorging op papier per koerier:

De titels die de inschrijvers voor bezorging per koerier aanbieden uit de lijst in bijlage 
5 bij het bestek moeten elke dag zo vroeg mogelijk na publicatie op hun plaats van 
bestemming  worden  geleverd. Afhankelijk  van  de  titel  moet  de  levering  op  de 
publicatiedatum vóór 8.00 uur of vóór 16.00 uur plaatsvinden (de leveringstermijnen 
moeten worden vermeld in de prijsopgave in bijlage 5 bij het bestek). 

Bijzondere gevallen: 

- de leveringen van maandag t/m vrijdag in het BERL-gebouw (Berlaymont) moeten 
vóór 6.30 uur plaatsvinden ten behoeve van de dienst die de krantenknipsels verzorgt;
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-  de  leveringen  vinden  op  zaterdag  en  zondag  omstreeks  8.00  uur  in  het  BERL-
gebouw (Berlaymont) plaats voor diverse diensten van de Commissie;

- in de overige gebouwen vinden de leveringen op zaterdag vóór 8.00 uur plaats als het 
gebouw open is, zo niet wordt op de eerstvolgende werkdag 's ochtends geleverd;

-  tijdens de officiële  vakantiedagen van de Commissie  in augustus  worden de per 
koerier bezorgde abonnementen opgezegd, met uitzondering van abonnementen die 
noodzakelijk  zijn  voor  de  werkzaamheden  van  de  diensten  (tussen  200  en  300 
abonnementen).

Voor deze specifieke gevallen worden te zijner tijd precieze aanwijzingen gegeven 
door de dienst Abonnementen van de Centrale bibliotheek van de Commissie en, zo 
nodig, door de diensten van EACEA en REA.

 Bezorging op papier per post:

De titels die de inschrijvers voor bezorging per post aanbieden uit de lijst in bijlage 5 
bij het bestek moeten zo spoedig mogelijk na publicatie door de uitgever aan de lezers 
worden toegestuurd.

De elektronische-toegangscodes die eventueel aan het per post bezorgde abonnement 
gekoppeld  zijn,  worden meegedeeld  aan de  dienst  Abonnementen  van de Centrale 
bibliotheek van de Commissie of aan de diensten van EACEA en REA, die de code 
aan de lezers zullen bezorgen.

3.2.4. Verpakking en etikettering van de colli

Bij de bezorging van papieren uitgaven, zowel per koerier als per post, moeten de colli 
voorzien  zijn  van  een  beschermende  verpakking  om  schade  door  transport  en 
verplaatsing te voorkomen.

De contractant moet zorgen voor een etikettering die op alle punten voldoet aan de 
hierna  volgende  aanwijzingen  van  de  dienst  Abonnementen  van  de  Centrale 
bibliotheek van de Commissie of van de diensten van EACEA en REA en moet in 
staat zijn om de etikettering op aanwijzing van deze dienst zo spoedig mogelijk te 
wijzigen.

Op de etiketten moeten de volgende vermeldingen worden aangebracht:

abonneecode + naam van de geadresseerde of de dienst
Europese Commissie of Uitvoerend Agentschap EACEA of Uitvoerend Agentschap REA
Gebouw en kamer
1049 Brussel
BELGIË
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3.2.5. Abonnementenbeheer en de leveringen

De  contractant  moet  de  Centrale  bibliotheek  van  de  Europese  Commissie  en  de 
diensten van EACEA en REA in Brussel een dienst ter  beschikking stellen die op 
verzoek telefonisch en per e-mail:

• bestellingen en opzeggingen van abonnementen verwerkt;

• adreswijzigingen verricht;

• de titel en/of het aantal exemplaren wijzigt;

• distributiefouten verhelpt;

• klachten over onderbrekingen van abonnementen en problemen met de 
bezorging per post behandelt;

• creditboekingen verricht voor niet geleverde titels (de contractant moet op 
eigen initiatief alle exemplaren crediteren die hij niet heeft kunnen leveren) en 
in geval van opzeggingen van abonnementen;

• algemene boekhoudkundige inlichtingen (bv. over de rekening van de klant) 
verstrekt.

De termijnen voor bovengenoemde verrichtingen moeten in de inschrijving worden 
aangegeven.

De contractant stelt eveneens een dienst voor onlineraadpleging en -beheer van zijn 
abonnementen ter beschikking van de Centrale bibliotheek van de Commissie en van 
de diensten van EACEA en REA.

3.3. Partij 2

Deze partij betreft de levering van abonnementen op algemene en internationale dag-, 
week- en maandbladen, enkel via onlinetoegang, aan de diensten van de Commissie in 
Brussel en Luxemburg en van EACEA en REA.

3.3.1. Algemene regels voor levering per onlinetoegang: 

De Commissie, EACEA en REA willen ook abonnementen kunnen bestellen die enkel 
via onlinetoegang worden aangeboden. De Commissie bestelt momenteel ongeveer 30 
abonnementen online. In de toekomst kan dat mogelijkerwijs oplopen tot honderden 
abonnementen,  afhankelijk  van  de  behoefte  en  voorkeur  van  de  lezers  van  de 
Commissie, EACEA en REA.

Bij dit soort abonnementen moet onlinetoegang worden geboden tot alle artikelen van 
de gedrukte versie van algemene en internationale dag-, week- en maandbladen. Als 
de  uitgever  een  keuzemogelijk  biedt  voor  het  formaat,  wordt  bij  voorkeur  voor 
raadpleging in pdf-formaat gekozen.
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Onlinetoegang wordt verleend met een gebruikersnaam en wachtwoord of eventueel 
per e-mail.

Onlinetoegang tot de inhoud van de Europese dag- en weekbladen vindt vóór 8.00 uur 
op de publicatiedatum plaats (Brusselse tijd).

De  dienst  Abonnementen  van  de  Centrale  bibliotheek  van  de  Commissie  en  de 
diensten van EACEA en REA zullen de gegevens van de eindgebruikers te zijner tijd 
aan de contractant meedelen.

Bij  het  invullen  van  de  prijsopgave  in  bijlage  6  wordt  ervan  uitgegaan  dat  het 
abonnement op een titel in de lijst voor één persoon bestemd is.

De inschrijver moet een inschrijving indienen voor ten minste 40% van de titels in de 
lijst in bijlage 6.

3.3.2. Abonnementenbeheer 

De contractant stelt eveneens een dienst ter beschikking van de Centrale bibliotheek 
van de Commissie en van de diensten van EACEA en REA, waarmee telefonisch of 
per e-mail het volgende kan worden gedaan:

• bestellingen en opzeggingen van abonnementen verwerken;

• geadresseerden wijzigen;

• klachten over onderbrekingen van abonnementen en toegangsproblemen 
behandelen;

• algemene financiële of boekhoudkundige inlichtingen (bv. over de rekening 
van de klant) verstrekken.

De termijnen voor bovengenoemde verrichtingen moeten in de inschrijving worden 
aangegeven.

De contractant stelt eveneens een dienst voor onlineraadpleging en -beheer van zijn 
abonnementen ter beschikking van de Centrale bibliotheek van de Commissie en van 
de diensten van EACEA en REA.

3.4. Partij 3

Deze partij betreft de levering van abonnementen op een portaal voor onlinetoegang 
tot  algemene  en  internationale  dagbladen  voor  de  diensten  van  de  Commissie  in 
Brussel en Luxemburg en van EACEA en REA.

3.4.1. Algemene regels voor levering per onlinetoegangsportaal: 

De Commissie, EACEA en REA willen ook abonnementen kunnen bestellen op een 
portaal  voor  onlinetoegang  tot  diverse  algemene  en  internationale  dag-,  week-  en 
maandbladen. 
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Dit portaal moet toegankelijk zijn door middel van abonnementen op naam en van 
bibliotheekabonnementen, waarbij een aantal gebruikers gelijktijdig toegang hebben 
(zie prijsopgave in bijlage 7 bij het bestek). Er moet voor beide soorten abonnementen 
worden ingeschreven.

De Commissie bestelt momenteel ongeveer 25 abonnementen op dit soort dienst (23 
abonnementen  op  naam  en  2  bibliotheekabonnementen). In  de  toekomst  kan  dat 
mogelijkerwijs tot honderden abonnementen oplopen, afhankelijk van de behoefte en 
voorkeur van de lezers van de Commissie, EACEA en REA.

Bij  dit  soort  abonnementen  moet  onlinetoegang  worden  geboden  tot  de  volledige 
gedrukte versie van algemene en internationale dag-, week- en maandbladen die in het 
portaal zijn opgenomen. 

Onlinetoegang tot de inhoud van de Europese dag- en weekbladen vindt vóór 8.00 uur 
op de publicatiedatum plaats (Brusselse tijd).

De  dienst  Abonnementen  van  de  Centrale  bibliotheek  van  de  Commissie  en  de 
diensten van EACEA en REA zullen de gegevens van de eindgebruikers te zijner tijd 
aan de contractant meedelen.

Het portaal moet zo veel mogelijk titels omvatten die in bijlage 7 zijn opgenomen, met 
een minimum van 20% van de titels. 

Onlinetoegang  wordt  verleend  met  een  gebruikersnaam  en  wachtwoord  voor  de 
abonnementen  op  naam  en  door  IP-adresherkenning  voor  de 
bibliotheekabonnementen.

In de inschrijving moet eveneens het volgende worden gespecificeerd:

- de voorgestelde technische voorwaarden;
- de kenmerken van de toegang tot de archieven;
- eventuele mogelijkheden voor gebruiksstatistieken;
- de werking van de zoekmodule, indien beschikbaar.

3.4.2. Abonnementenbeheer 

De contractant stelt eveneens een dienst ter beschikking van de Centrale bibliotheek 
van de Commissie en van de diensten van EACEA en REA, waarmee telefonisch of 
per e-mail het volgende kan worden gedaan:

• bestellingen en opzeggingen van abonnementen verwerken;

• geadresseerden wijzigen;

• klachten over onderbrekingen van abonnementen en toegangsproblemen 
behandelen;

• algemene financiële of boekhoudkundige inlichtingen (bv. over de rekening 
van de klant) verstrekken.

8



De termijnen voor bovengenoemde verrichtingen moeten in de inschrijving worden 
aangegeven.

3.5. Partij 4

Deze partij betreft de levering van een institutioneel abonnement met onlinetoegang 
door IP-adresherkenning tot het dagblad The Financial Times voor de diensten van de 
Commissie in Brussel en Luxemburg en van EACEA en REA.

3.5.1. Algemene regels voor levering per institutionele onlinetoegang:

De Commissie,  EACEA en REA willen ook een institutioneel abonnement kunnen 
bestellen  op  de  door  hun  lezers  meest  gevraagde  titels,  waaronder  The  Financial 
Times.

Voor dit abonnement moet onlinetoegang worden geboden tot de volledige tekst van 
de gedrukte versie. 

Onlinetoegang wordt verleend door herkenning van de IP-adressen van de Commissie, 
EACEA en REA.

Onlinetoegang tot de inhoud van deze titel vindt vóór 8.00 uur op de publicatiedatum 
plaats (Brusselse tijd).

De contractant zal de gereserveerde IP-adressen te zijner tijd meedelen.
Er  zijn  ongeveer  28 000  potentiële  gebruikers. Naar  schatting  zullen  de 
gebruikersbehoeften door gelijktijdige toegang voor 1 000 gebruikers zijn gedekt.

In  de  inschrijving  moeten  de  kenmerken  van  de  institutionele  toegang  worden 
beschreven  (toegang  tot  de  archieven,  compatibel  voor  lezen  op  smartphones  en 
tablet-pc's).

3.5.2. Abonnementenbeheer 

De contractant stelt eveneens een dienst ter beschikking van de Centrale bibliotheek 
van de Commissie en van de diensten van EACEA en REA, waarmee telefonisch of 
per e-mail het volgende kan worden gedaan:

• bestellingen en opzeggingen van abonnementen verwerken;

• de structuur van de IP-adressen veranderen;

• klachten over toegangsproblemen behandelen;

• algemene financiële of boekhoudkundige inlichtingen (bv. over de rekening 
van de klant) verstrekken.

De termijnen voor bovengenoemde verrichtingen moeten in de inschrijving worden 
aangegeven.
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3.6. Partij 5

Deze partij betreft de levering van een institutioneel abonnement met onlinetoegang 
door herkenning van de IP-adressen tot het dagblad Le Monde voor de diensten van de 
Commissie in Brussel en Luxemburg en van EACEA en REA.

3.6.1. Algemene regels voor levering per institutionele onlinetoegang:

De Commissie,  EACEA en REA willen ook een institutioneel abonnement kunnen 
bestellen op de door hun lezers meest gevraagde titels, waaronder Le Monde.

Voor dit abonnement moet onlinetoegang worden geboden tot de volledige tekst van 
de gedrukte versie. 

Onlinetoegang wordt verleend door herkenning van de IP-adressen van de Commissie, 
EACEA en REA.

Onlinetoegang tot de inhoud van deze titel vindt vóór 8.00 uur op de publicatiedatum 
plaats (Brusselse tijd).

De contractant zal de gereserveerde IP-adressen te zijner tijd meedelen.
Er  zijn  ongeveer  28 000  potentiële  gebruikers. Naar  schatting  zullen  de 
gebruikersbehoeften door gelijktijdige toegang voor 300 gebruikers zijn gedekt.

In  de  inschrijving  moeten  de  kenmerken  van  de  institutionele  toegang  worden 
beschreven  (toegang  tot  de  archieven,  compatibel  voor  lezen  op  smartphones  en 
tablet-pc's).

3.6.2. Abonnementenbeheer 

De contractant stelt eveneens een dienst ter beschikking van de Centrale bibliotheek 
van de Commissie en van de diensten van EACEA en REA, waarmee telefonisch of 
per e-mail het volgende kan worden gedaan:

• bestellingen en opzeggingen van abonnementen verwerken;

• de structuur van de IP-adressen veranderen;

• klachten over toegangsproblemen behandelen;

• algemene financiële of boekhoudkundige inlichtingen (bv. over de rekening 
van de klant) verstrekken.

De termijnen voor bovengenoemde verrichtingen moeten in de inschrijving worden 
aangegeven.
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3.7. Partij 6

Deze partij betreft de levering van een institutioneel abonnement met onlinetoegang 
door herkenning van de IP-adressen tot het dagblad Frankfurter Allgemeine Zeitung 
voor  de diensten van de Commissie  in  Brussel  en Luxemburg en van EACEA en 
REA.

3.7.1. Algemene regels voor levering per institutionele onlinetoegang:

De Commissie,  EACEA en REA willen ook een institutioneel abonnement kunnen 
bestellen  op  de  door  hun lezers  meest  gevraagde  titels,  waaronder  de  Frankfurter 
Allgemeine Zeitung.

Voor dit abonnement moet onlinetoegang worden geboden tot de volledige tekst van 
de gedrukte versie. 

Onlinetoegang wordt verleend door herkenning van de IP-adressen van de Commissie, 
EACEA en REA.

Onlinetoegang tot de inhoud van deze titel vindt vóór 8.00 uur op de publicatiedatum 
plaats (Brusselse tijd).

De contractant zal de gereserveerde IP-adressen te zijner tijd meedelen.
Er  zijn  ongeveer  28 000  potentiële  gebruikers. Naar  schatting  zullen  de 
gebruikersbehoeften door gelijktijdige toegang voor 120 gebruikers zijn gedekt.

In  de  inschrijving  moeten  de  kenmerken  van  de  institutionele  toegang  worden 
beschreven  (toegang  tot  de  archieven,  compatibel  voor  lezen  op  smartphones  en 
tablet-pc's).

3.7.2. Abonnementenbeheer

De contractant stelt eveneens een dienst ter beschikking van de Centrale bibliotheek 
van de Commissie en van de diensten van EACEA en REA, waarmee telefonisch of 
per e-mail het volgende kan worden gedaan:

• bestellingen en opzeggingen van abonnementen verwerken;

• de structuur van de IP-adressen veranderen;

• klachten over toegangsproblemen behandelen;

• algemene financiële of boekhoudkundige inlichtingen (bv. over de rekening 
van de klant) verstrekken.

De termijnen voor bovengenoemde verrichtingen moeten in de inschrijving worden 
aangegeven.
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4. PRIJSOPGAVE

De prijzen moeten in euro's worden uitgedrukt en ophaling, vervoer en levering, franco alle 
kosten, omvatten.

De prijzen omvatten, per titel, het abonnement op alle nummers van die titel die in één jaar 
verschijnen, alsmede alle eventuele bijgaande supplementen

De prijzen moeten alle nodige kosten dekken, met inbegrip van de reis- en verblijfkosten 
waarin  de  inschrijver  voor  de  uitvoering  van  de  opdracht  voorziet. Deze  reis-  en 
verblijfkosten  worden  niet  apart  vergoed,  ook  als  zij  verschillen  van  de  oorspronkelijke 
ramingen van de contractant.

De prijzen zijn vast en kunnen tijdens het eerste contractjaar niet worden herzien.

Voor de partijen 1 en 2 kan de contractant vanaf het tweede jaar, vóór 28 februari van het jaar  
waarvoor  de  bestellingen  zijn  geplaatst,  bij  de  dienst  Abonnementen  van  de  Centrale 
bibliotheek een verzoek tot prijsherziening indienen om rekening te houden met een eventuele 
verhoging van de abonnementsprijzen door de uitgevers.

Voor partij 3 kan de contractant vanaf het tweede jaar, elk jaar uiterlijk 15 november bij de 
dienst Abonnementen van de Centrale bibliotheek een verzoek tot prijsherziening indienen 
om rekening te  houden met  een eventuele  verhoging van de abonnementsprijzen  door  de 
uitgevers.

De prijsaanpassing is beperkt tot de verhoging van de abonnementsprijzen door de uitgevers. 
De nieuwe prijzen worden van kracht op 1 januari van het jaar waarvoor de bestellingen zijn 
geplaatst,  mits  de  Commissie  instemt  met  de  prijsherziening  en  de  verlenging  van  het 
contract. Na  de  instemming  van  de  Commissie  kan  de  contractant  de  facturen  voor  de 
abonnementen voor het lopende jaar opstellen.

Voor  de  partijen  4,  5  en  6  kan  de  contractant  vanaf  het  tweede  jaar  bij  de  dienst  
Abonnementen van de Centrale bibliotheek per aangetekende brief uiterlijk een maand vóór 
de  verjaardag  van  de  inwerkingtreding  van  het  contract  een  verzoek  tot  prijsherziening 
indienen. 
Bij de herziening wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van het geharmoniseerde 
indexcijfer van de consumptieprijzen MUICP, dat voor het eerst wordt gepubliceerd door het 
Bureau  voor  publicaties  van  de  Europese  Unie  in  "Data  in  focus"  van  Eurostat: 
http://www.ec.europa.eu/eurostat/.

De herziening wordt berekend volgens de formule:

Ir
Pr = Po — 

Io

waarbij:
Pr = herziene prijs
Po = prijs van de aanvankelijke offerte
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Io = indexcijfer  voor de maand waarin de uiterste  datum voor de indiening van 
inschrijvingen valt

Ir = indexcijfer van de maand waarin de brief met het prijsherzieningsverzoek is 
ontvangen.

De  inschrijver  moet  elke  bladzijde  van  het  (de)  ingevulde  formulier(en)  van  de  bijlagen 
5 t/m 10 "Prijsopgave"  ondertekenen. De inschrijver  verbindt  zich  door  zijn  handtekening 
onder de inschrijving ten aanzien van de aanbestedende dienst. Voor de partijen 1, 2 en 3 
voegt de inschrijver bij zijn offerte de elektronische versie van de prijsopgave(n) op cd-rom of 
dvd-rom.

Krachtens de bepalingen van de artikelen 3 en 4 van het Protocol betreffende de voorrechten 
en immuniteiten van de Europese Unie, zijn de bedragen vrij van alle rechten, belastingen en 
heffingen, waaronder de btw. Het btw-bedrag moet apart worden vermeld als de inschrijver 
meent dat de btw moet worden verrekend. Bij de beoordeling van de prijzen van de diverse 
inschrijvingen wordt geen rekening gehouden met de btw.

De  kosten  voor  het  opstellen  en  indienen  van  een  inschrijving  komen  ten  laste  van  de 
inschrijver en worden niet vergoed.

5. BETALINGSVOORWAARDEN

Zie artikel I.4 van het ontwerpcontract (bijlage 2 bij het bestek).

-------------------------------
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