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BESTEK

1. IDENTITEIT VAN DE INSCHRIJVER

Deelname  aan  aanbestedingen  staat  onder  gelijke  voorwaarden  open  voor  alle 
natuurlijke en rechtspersonen die binnen de werkingssfeer van de Verdragen vallen 
en voor alle natuurlijke en rechtspersonen van een derde land dat een bijzondere 
overeenkomst op het gebied van overheidsopdrachten met de Unie heeft gesloten, 
en wel onder de voorwaarden van die overeenkomst.

Wanneer  de  in  het  kader  van  de  Wereldhandelsorganistie  (WTO)  gesloten 
multilaterale  overeenkomst  inzake  overheidsopdrachten  van  toepassing  is,  staan 
aanbestedingen  ook  open  voor  onderdanen  van  staten  die  deze  overeenkomst 
hebben geratificeerd, onder de daarin vastgestelde voorwaarden. 

De inschrijvingen moeten door een duidelijk geïdentificeerde inschrijver worden 
ingediend. De  inschrijvers  moeten  de  staat  vermelden  waar  zij  hun  zetel  of 
woonplaats  hebben,  en  de  bewijzen  verstrekken  die  de  wet  van  hun  land 
voorschrijft.
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Daarom moeten de inschrijvers bijlage 3 (Gegevens over de inschrijver) en de in 
die  bijlage  vereiste  formulieren  invullen. Deze  formulieren  moeten  door  de 
inschrijver  of  een  door  hem  naar  behoren  gemachtigde  persoon  worden 
ondertekend. Zij moeten vergezeld gaan van alle in de desbetreffende formulieren 
vermelde bewijsstukken.

1.1. Uitbesteding

Uitbesteding  is  toegestaan. De  aanbestedende  dienst  moet  de  uitbesteding 
goedkeuren (door de desbetreffende inschrijving te aanvaarden).

De inschrijver moet  in  zijn  inschrijving duidelijk  aangeven welke delen van de 
opdracht  worden  uitbesteed,  onder  vermelding  van  de  identiteit  van  alle 
subcontractanten. De volgende documenten moeten worden overgelegd:

• een door de inschrijver ondertekend document waarin:

- duidelijk de identiteit, de rol, de werkzaamheden en de 
verantwoordelijkheden van de subcontractant(en) worden vermeld;
en
- per subcontractant wordt vermeld welke hoeveelheid of welk percentage 
van de werkzaamheden deze op zich neemt. 

• Punt 6 van bijlage 3 moet ook worden ingevuld en ondertekend door elke 
voorgestelde subcontractant die meer dan 10% van de totale waarde van de 
opdracht gaat uitvoeren.

• Een intentieverklaring van elke subcontractant die meer dan 10% van de totale 
waarde van de opdracht gaat uitvoeren, waarin hij toezegt met de inschrijver 
samen te werken wanneer de opdracht aan hem wordt gegund en de middelen 
noemt die hij aan de inschrijver beschikbaar zal stellen om de opdracht uit te 
voeren.

Wanneer de aanbestedende dienst daarom verzoekt, verstrekt de inschrijver een 
verklaring  op  erewoord  van  de  subcontractant  in  kwestie  betreffende 
uitsluitingscriteria  en  de  afwezigheid  van  belangenconflicten  van  de  beoogde 
subcontractant  overeenkomstig  de  artikelen  93  en  94  van  het  Financieel 
Reglement  (Verordening  nr. 1605/2002  van  de  Raad  van  25  juni  2002,  zoals 
gewijzigd). Bij twijfel over deze verklaring op erewoord vraagt de aanbestedende 
dienst om de in punt 4 (Uitsluitingscriteria) bedoelde bewijsstukken.

Indien een deel van uw opdracht wordt uitbesteed, wordt aangeraden bemiddeling 
als  geschillenbeslechtingsmethode  in  de  voor  de  subcontractanten  geldende 
contractbepalingen op te nemen.

1.2. Consortia en gezamenlijke inschrijvingen

Inschrijvingen van combinaties van ondernemingen zijn toegestaan, ongeacht of de 
combinatie  een  rechtspersoonlijkheid  heeft  of  niet. Indien  een  combinatie  geen 
rechtspersoonlijkheid heeft, moet eenduidig een projectleider worden gekozen en 
als zodanig worden aangewezen door alle andere leden van de groep, zodat deze 
volledige controle over de groep en over elk van de leden heeft. De samenstelling 
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en de  structuur  van de  combinatie  en  de  taakverdeling  tussen  de  leden mogen 
slechts  met  voorafgaande  schriftelijke  toestemming  van  de  Commissie  worden 
gewijzigd. Het staat de Commissie vrij deze toestemming te weigeren.

Als de opdracht aan de combinatie wordt gegund, sluit de aanbestedende dienst, 
teneinde de contractuele  belangen van de Commissie  te  beschermen,  alleen een 
contract met  de projectleider,  die daartoe door de andere leden van de groep is 
gemachtigd (bij de inschrijving moet een volmacht worden gevoegd). Alle leden 
van  de  combinatie  zijn  gezamenlijk  en  hoofdelijk  aansprakelijk  jegens  de 
Commissie voor de uitvoering van de voorwaarden van het contract.

Elk lid van de combinatie of een naar behoren door hen gemachtigde persoon moet 
het formulier betreffende juridische entiteit – dat wordt voorgeschreven in Bijlage 3 
(Gegevens over de inschrijver) invullen en ondertekenen. Dit moet vergezeld gaan 
van alle noodzakelijke bewijsstukken die in het formulier worden vermeld.

Een verklaring op erewoord betreffende uitsluitingscriteria en de afwezigheid van 
belangenconflicten en informatie over de selectiecriteria van elk lid van de groep 
moeten in de inschrijving worden opgenomen (zie punten 4 en 5).

2. VARIANTEN

Niet van toepassing.

3. PARTIJEN

De  aanbesteding  is  opgesplitst  in  zes  partijen,  die  zijn  beschreven  in  de 
beschrijving van de opdracht (bijlage 1 bij dit bestek). 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.

4. UITSLUITINGSCRITERIA

Het doel van deze criteria is om vast te stellen of een inschrijver overeenkomstig de 
artikelen 93  en  94  van  het  Financieel  Reglement  (Verordening  (EG,  Euratom) 
nr. 1605/2002  van  de  Raad  van  25 juni  2002,  zoals  gewijzigd)  aan  de 
aanbestedingsprocedure mag deelnemen. Een inschrijver wordt van deelname aan 
deze opdracht uitgesloten wanneer

a) hij in staat van faillissement, vereffening, akkoord of surseance van betaling 
verkeert,  zijn  faillissement  is  aangevraagd,  tegen  hem  een  procedure  van 
vereffening, akkoord of surseance van betaling loopt, hij zijn werkzaamheden 
heeft  gestaakt  of  in  een  vergelijkbare  toestand verkeert  als  gevolg  van een 
soortgelijke procedure krachtens de nationale wet- en regelgeving;

b) hij  bij  een  rechterlijke  beslissing  die  in  kracht  van  gewijsde  is  gegaan,  is 
veroordeeld voor een delict dat zijn beroepsmoraliteit in het gedrang brengt;
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c) hij in de uitoefening van zijn beroep een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld 
op elke grond die de aanbestedende dienst aannemelijk kan maken;

d) hij  niet  heeft  voldaan  aan  zijn  verplichtingen  tot  betaling  van 
socialezekerheidsbijdragen of belastingen volgens de wetgeving van het land 
waar hij is gevestigd, van het land van de aanbestedende dienst of van het land 
waar de opdracht moet worden uitgevoerd;

e) hij  bij  een  rechterlijke  beslissing  die  in  kracht  van  gewijsde  is  gegaan,  is 
veroordeeld voor fraude, corruptie, deelname aan een criminele organisatie of 
enige andere illegale activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt;

f)hem een administratieve sanctie is opgelegd als bedoeld in artikel 96, lid 1, van 
het Financieel Reglement (Verordening nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 
2002, zoals gewijzigd).

Van gunning van een opdracht worden uitgesloten, gegadigden of inschrijvers die 
naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure voor die opdracht:

• in een belangenconflict verkeren;

• valse verklaringen hebben afgelegd in  de door  de aanbestedende 
dienst verlangde inlichtingen voor deelname aan de aanbesteding, 
of deze inlichtingen niet hebben verstrekt.

De inschrijvers moeten verklaren dat zij zich in geen van de bovenstaande situaties 
bevinden  door  het  formulier  "Verklaring  op  erewoord  betreffende  de 
uitsluitingscriteria  en  de  afwezigheid  van belangenconflicten"  in  bijlage 4 in  te 
vullen en te ondertekenen.

1) De inschrijver moet ook het bewijs leveren dat zij niet in een van de onder a), 
b), d) en e) hierboven beschreven situaties verkeren. Dit bewijs moet een van 
de in de punten 2), 3) en 4) hieronder beschreven vormen aannemen en moet 
binnen  twee  weken  na  de  mededeling  van  de  resultaten  van  de  evaluatie 
worden  overgelegd. Indien  de  gevraagde  bewijsstukken  niet  tijdig  worden 
overgelegd,  kan  de  aanbestedende  dienst  de  opdracht  aan  de  volgende 
geselecteerde inschrijver gunnen.

2) Voor de in de punten a), b) en e) genoemde gevallen moet een recent uittreksel 
uit  het  strafregister  worden  overgelegd  of,  bij  gebreke  daarvan,  een  recent 
gelijkwaardig document van een gerechtelijke of administratieve autoriteit van 
het land van oorsprong of herkomst waaruit blijkt dat aan de desbetreffende 
vereisten  is  voldaan. Wanneer  de  inschrijver  een  rechtspersoon  is  en  de 
nationale wetgeving van het land van vestiging van de inschrijver dergelijke 
documenten voor rechtspersonen niet afgeeft, moeten de documenten worden 
overgelegd  voor  natuurlijke  personen,  zoals  de  directeuren  van  de 
onderneming  of  personen  die  bij  de  inschrijver  vertegenwoordigings-, 
beslissings- of controlebevoegdheden hebben.
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3) Voor het in het bovenstaande punt d) genoemde geval zijn recente verklaringen 
of brieven van de bevoegde autoriteiten van het betrokken land vereist. Deze 
documenten  moeten  bewijzen  bevatten  ten  aanzien  van alle  belastingen  en 
socialezekerheidsbijdragen  die  de  inschrijver  verschuldigd  is,  waaronder 
bijvoorbeeld  de  btw,  inkomstenbelasting  (alleen  voor  natuurlijke  personen), 
vennootschapsbelasting  (alleen  voor  rechtspersonen)  en 
socialezekerheidsbijdragen.

4) Voor  de  in  de  punten  a),  b),  d)  of  e)  genoemde  gevallen  waarin  een 
bovengenoemd document niet door het betrokken land wordt afgegeven, kan 
dit worden vervangen door een verklaring onder ede of, bij gebreke daarvan, 
een  formele  verklaring  van  de  betrokkene  voor  een  gerechtelijke  of 
overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie in het land 
van oorsprong of herkomst.

5) De aanbestedende dienst  kan  een  gegadigde  of  inschrijver  ontslaan  van de 
verplichting om de in de punten 1) tot en met 4) bedoelde bewijsstukken over 
te leggen als hij reeds dergelijke bewijsstukken heeft ontvangen in het kader 
van  een  andere  aanbestedingsprocedure,  op  voorwaarde  dat  de  betreffende 
documenten niet ouder zijn dan één jaar en nog steeds geldig zijn.

De  gegadigde  of  inschrijver  verklaart  in  dat  geval  op  erewoord  dat  de 
bewijsstukken  reeds  in  een  eerdere  gunningsprocedure  zijn  verstrekt,  en 
bevestigt dat zich in zijn situatie geen veranderingen hebben voorgedaan.

Overeenkomstig  de  artikelen  93,  94  en  96  van  het  Financieel  Reglement 
(Verordening nr. 1605/2002 van de Raad van 25 juni 2002, zoals gewijzigd) en 
artikel 134 ter van de Uitvoeringsverordening (Verordening nr. 2342/2002 van 
de Commissie van 23 december 2002, zoals gewijzigd) kan de aanbestedende 
dienst administratieve of financiële sancties opleggen aan inschrijvers die in 
een van de bovengenoemde gevallen van uitsluiting verkeren.

5. SELECTIECRITERIA

Het  doel  van  deze  criteria  is  om  vast  te  stellen  of  een  inschrijver  voldoende 
economische en financiële draagkracht en technische en beroepsbekwaamheid heeft 
om  de  taken  te  verrichten. De  inschrijvers  die  worden  geacht  niet  de  vereiste 
draagkracht en bekwaamheid te hebben, worden uitgesloten.

De  inschrijvers  moeten  het  bewijs  leveren  van  hun  economische  en  financiële 
draagkracht en hun technische en beroepsbekwaamheid. Inschrijvers die de vereiste 
documenten niet verstrekken of die op grond van de verstrekte documenten niet aan 
de onderstaande criteria voldoen, worden uitgesloten.

Als de inschrijver een deel van de opdracht wenst uit te besteden of een beroep 
wenst te doen op de capaciteiten van andere entiteiten, moet hij aantonen dat hij de 
nodige middelen voor de uitvoering van de opdracht tot  zijn  beschikking heeft, 
bijvoorbeeld door overlegging van een verbintenis van deze entiteiten dat zij hem 
deze middelen ter beschikking zullen stellen.
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Indien  de  inschrijver  om  uitzonderlijke,  door  de  aanbestedende  dienst  gegrond 
geachte redenen de door de aanbestedende dienst  gevraagde referenties niet  kan 
verstrekken, mag hij zijn economische en financiële draagkracht aantonen met elk 
ander middel dat de aanbestedende dienst geschikt acht.

5.1. Economische en financiële draagkracht

5.1.1. De inschrijver moet het bewijs leveren dat hij over voldoende financiële 
en economische middelen beschikt om de in het contract beschreven taken 
uit te voeren binnen de in de beschrijving van de opdracht in bijlage 1 
aangegeven termijn en met inachtneming van het betalingsschema dat in 
het  ontwerpcontract  in  bijlage  2 is  vastgesteld. De jaaromzet  moet  ten 
minste  800 000 euro bedragen voor partij  1,  50 000 euro voor partij  2, 
60 000 euro voor partij 3, 200 000 euro voor partij 4, 60 000 euro voor 
partij 5 en 100 000 euro voor partij 6.

5.1.2. Ter  staving  van  de  economische  en  financiële  draagkracht  van  de 
inschrijver moeten ook de volgende stukken worden overgelegd: 

5.1.2.1. een bewijs van een beroepsrisicoverzekering;

5.1.2.2. balansen of balansuittreksels, met inbegrip van resultaatrekeningen, van de 
laatste twee afgesloten boekjaren, ingeval de bekendmaking van de balans 
is  voorgeschreven in  de vennootschapswetgeving van het  land waar  de 
inschrijver is gevestigd;

5.1.2.3.  een verklaring  betreffende de  totale  omzet  en  de  omzet  betreffende de 
diensten waarover de opdracht gaat, over de laatste drie boekjaren.

5.2. Technische en beroepsbekwaamheid

5.2.1. De inschrijver moet aan de volgende criteria voldoen:

5.2.1.1. een  goede  kennis  hebben  van  de  context  van  het  voorwerp  van  de 
opdracht; 

5.2.1.2. bewijs leveren van relevante activiteiten in het kader van de verrichting 
van soortgelijke prestaties sinds ten minste drie jaar; 

5.2.1.3. beschikken over de logistieke, technische en personele middelen die zullen 
worden  ingezet  om  de  opdracht  uit  te  voeren,  zoals  eventueel  een 
vrachtafhandelingsdienst, een leveringsdienst, informaticamiddelen enz.;

5.2.1.4 beschikken over een kwaliteitsborgingssysteem.
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5.2.2. Onderstaande documenten moeten worden verstrekt als bewijs dat aan de 
bovengenoemde criteria is voldaan:

5.2.2.1. een lijst van de voornaamste diensten en leveringen op het desbetreffende 
gebied  in  de  laatste  drie  jaar,  met  precieze  vermelding  van  het  soort 
opdracht,  de  datum,  de  gebruikte  financiële  en  personele  middelen,  de 
waarde van het contract en de publiek- of privaatrechtelijke afnemer;

5.2.2.2. een  beschrijving  van de  voor  de  uitvoering  van  de  opdracht  gebruikte 
technische uitrusting;

5.2.2.3. een beschrijving van de maatregelen om de kwaliteit van de diensten en de 
leveringen te waarborgen;

5.2.2.4. een verklaring betreffende de gemiddelde jaarlijkse personeelssterkte en 
de omvang van het leidinggevend personeel gedurende de laatste drie jaar. 

6. GUNNINGSCRITERIA

Deze criteria maken het mogelijk de beste van de inschrijvingen te kiezen die zijn 
ingediend door de inschrijvers die niet zijn uitgesloten en die aan de selectiecriteria 
voldoen.

Belangrijke opmerking:

De inschrijvers wordt verzocht het bestek en de bijlagen zeer zorgvuldig te lezen en 
alle  vereiste  informatie  in  hun  inschrijving  op  te  nemen. Elke  gehele  of 
gedeeltelijke weglating van informatie of het niet-voldoen aan de in het bestek en 
de  bijlagen  opgenomen  voorschriften  kan  ertoe  leiden  dat  de  Commissie  de 
desbetreffende inschrijving uitsluit van de gunningsprocedure.

De opdracht wordt voor elk van de partijen 1 t/m 6 gegund aan de uit economisch 
oogpunt voordeligste inschrijving, aan de hand van de volgende criteria:

6.1. PARTIJ 1 – Levering van abonnementen op dag-, week- en maandbladen op 
papier 

6.1.1 Kwaliteitscriteria (70 punten)

6.1.1.1. De kwaliteit  van de inschrijving wordt beoordeeld aan de hand van het 
aantal titels waarop een abonnement wordt aangeboden (met een minimum 
van 70% van de titels in deze partij, zoals aangegeven in punt 3.2 van de 
beschrijving van de opdracht in bijlage 1 bij dit bestek) (30 punten).
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De inschrijving met het hoogste aantal aangeboden titels op papier dat per koerier 
wordt bezorgd, krijgt 20 punten, de inschrijving met het hoogste aantal 
titels op papier dat per koerier en per post wordt bezorgd, krijgt 10 punten. 
De overige inschrijvingen krijgen een aantal punten volgens de verhouding 
tussen het aantal aangeboden titels en het hoogste aantal titels.

Kwaliteit van de inschrijving = 

[(aantal titels op papier in de inschrijving voor de bezorging per koerier / aantal 
titels  op papier  in  de aanvaardbare inschrijving met  het  hoogste  aantal 
titels voor de bezorging per koerier) x 20] 

+

[(aantal titels op papier in de inschrijving voor de bezorging per koerier en per 
post  /  aantal  titels  op  papier  in  de  aanvaardbare  inschrijving  met  het 
hoogste aantal titels voor de bezorging per koerier en per post) x 10] 

6.1.1.2. De leveringstermijnen en -voorwaarden (20 punten).

Aangezien een groot deel van de titels die op papier worden geleverd, per 
koerier moeten worden bezorgd, ontvangt de aanvaardbare inschrijving 
met de meeste bezorgingen vóór 8.00 uur het maximum aantal punten.

[(aantal titels op papier in de inschrijving voor de bezorging per koerier 
vóór 8.00 uur / aantal titels op papier in de aanvaardbare inschrijving met 
het hoogste aantal titels voor de bezorging per koerier vóór 8 uur) x 20]

6.1.1.3. De kwaliteit en de soepelheid van de aangeboden diensten voor het beheer 
van  abonnementen  en  de  leveringen  (bijvoorbeeld  wijzigingen, 
schrappingen of toevoegingen van titels,  wijziging van het aantal  titels, 
adreswijzigingen en wijziging van de etikettering, financieel beheer van 
niet-geleverde  titels)  worden  beoordeeld  aan  de  hand  van  de 
beschrijvingen in punt 3.2.5 van de beschrijving van de opdracht in bijlage 
1 bij dit bestek (20 punten).

De inschrijvingen die voor deze kwaliteitscriteria in totaal geen 42 punten 
krijgen, worden afgewezen. Inschrijvingen die in totaal minder dan 50% 
van  het  maximum  aan  beschikbare  punten  voor  een  van  de 
kwaliteitscriteria krijgen, worden afgewezen.

In de inschrijving moet het volgende worden vermeld:

• alle nodige informatie en documenten om de aanbestedende dienst in 
staat  te  stellen  de inschrijvingen te  analyseren aan de hand van de uitsluitings-, 
selectie- en gunningscriteria;

• de leverbare titels uit de lijsten in bijlage 5 bij het bestek.

De  leveringstermijn  van  de  titels  onder  de  in  punt  3.2.3  van  de 
beschrijving van de opdracht beschreven voorwaarden. Daartoe moet de 
inschrijver  in  de  prijsopgave  de  voorgestelde  leveringstermijn 
aankruisen, namelijk vóór 8.00 uur of vóór 16.00 uur (bijlage 5 bij het 
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bestek) en vermelden of de mogelijkheid van onlinetoegang bestaat bij 
de per post bezorgde papieren versie.

• een  nauwkeurige  en  gedetailleerde  beschrijving  van  de  logistieke 
middelen die de inschrijver wil inzetten om de in bijlage 5 bij het bestek vermelde 
titels  te  leveren  onder  de  in  punt  3.2.2  van  de  beschrijving  van  de  opdracht 
beschreven voorwaarden.

• een beschrijving van de aangeboden diensten voor het beheer van de 
abonnementen en de leveringen.

6.1.2. Prijs (30 punten) – 20 punten voor bezorging van titels op papier per 
koerier en 10 punten voor bezorging van titels op papier per post

De  inschrijver  moet  beide  kolommen  betreffende  de  prijzen  van  de 
prijsopgave in bijlage 5 invullen.

Per soort bezorging krijgt de aanvaardbare inschrijving met de laagste prijs 
het maximum aantal punten. De overige inschrijvingen krijgen een aantal 
punten volgens de verhouding tussen hun prijs en de laagste offerte, zodat 
een inschrijving minder punten krijgt naarmate zij duurder is.

P = [(de aanvaardbare inschrijving met de laagste prijs / inschrijving voor 
de  bezorging  van  titels  op  papier  per  koerier)  x  20]  +  [(aanvaardbare 
inschrijving met de laagste prijs / inschrijving voor de bezorging van titels 
op papier per post) x 10].

De  prijs  wordt  vastgesteld  door  berekening  van  een  gemiddelde  per 
aangeboden  titel,  d.w.z.  door  het  totaal  van  de  prijzen  voor  elk  type 
bezorging te delen door het aantal aangeboden titels per type bezorging. 

6.1.3. Gunning

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die het hoogste aantal punten 
krijgt op basis van de volgende formule:

C = toegekende punten voor de kwaliteitscriteria + toegekende punten 
voor de prijs.
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6.2. PARTIJ 2 – Levering van individuele abonnementen op dag-, week- en 
maandbladen met onlinetoegang 

6.2.1. Kwaliteitscriteria (50 punten)

6.2.1.1. De kwaliteit  van de inschrijving wordt beoordeeld aan de hand van het 
aantal titels waarop een abonnement wordt aangeboden (met een minimum 
van 40% van de titels in deze partij, zoals aangegeven in punt 3.3 van de 
beschrijving van de opdracht in bijlage 1 bij dit bestek) (30 punten).

Kwaliteit van de inschrijving = [(aantal titels in de inschrijving / aantal titels in de 
aanvaardbare inschrijving met het hoogste aantal titels) x 30]

6.2.1.2. De kwaliteit en de soepelheid van de aangeboden diensten voor het beheer 
van  de  abonnementen  (bijvoorbeeld  verwerkingstermijn  van  de 
bestellingen,  wijziging  van  gebruikers,  oplossen  van  toegangproblemen 
enz.) worden beoordeeld aan de hand van de beschreven diensten in punt 
3.3 van de beschrijving van de opdracht in bijlage 1 bij  dit  bestek (20 
punten).

Inschrijvingen die in totaal minder dan 50% van het maximum aan beschikbare 
punten voor een van de kwaliteitscriteria krijgen, worden afgewezen.

In de inschrijving moet het volgende worden vermeld:

• alle nodige informatie en documenten om de aanbestedende dienst in 
staat  te  stellen de inschrijvingen te analyseren aan de hand van de 
uitsluitings-, selectie- en gunningscriteria;

• de leverbare titels uit de lijsten in bijlage 6 bij het bestek;

• een beschrijving van de aangeboden diensten voor het beheer van de 
abonnementen en de leveringen.

6.2.2. Prijs (50 punten)

De inschrijver vermeldt de prijs in de prijsopgave in bijlage 6.

De aanvaardbare  inschrijving  met  de  laagste  prijs  krijgt  het  maximum 
aantal punten. De overige inschrijvingen krijgen een aantal punten volgens 
de verhouding tussen hun prijs en de laagste offerte, zodat een inschrijving 
minder punten krijgt naarmate zij duurder is.

P = (de aanvaardbare inschrijving met de laagste prijs / de inschrijving) x 
50.

De  prijs  wordt  vastgesteld  door  berekening  van  een  gemiddelde  per 
aangeboden titel, d.w.z. door het totaal van de prijzen te delen door het 
aantal aangeboden titels. 
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6.2.3. Gunning

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die het hoogste aantal punten krijgt 
op basis van de volgende formule:

C = toegekende punten voor de kwaliteitscriteria + toegekende punten voor de 
prijs.

6.3. PARTIJ 3 – Levering van abonnementen op een portaal voor onlinetoegang tot 
dag-, week- en maandbladen

6.3.1. Kwaliteitscriteria (50 punten)

6.3.1.1. De kwaliteit  van de inschrijving wordt beoordeeld aan de hand van het 
aantal titels dat via het portaal toegankelijk is in verhouding tot de lijst met 
titels in bijlage 5 bij dit bestek (met een minimum van 20% van de titels in 
deze  partij,  zoals  aangegeven  in  punt  3.4  van  de  beschrijving  van  de 
opdracht in bijlage 1 bij dit bestek) (40 punten).

Kwaliteit van de inschrijving = [(aantal titels in de inschrijving / aantal titels in de 
aanvaardbare inschrijving met het hoogste aantal titels) x 40]

6.3.1.2. De  kenmerken  van  het  portaal  (bijvoorbeeld:  gemakkelijke 
toegankelijkheid,  toegang  tot  de  archieven,  beschikbaarheid  van 
statistische  instrumenten  enz.)  en de kwaliteit  en de soepelheid  van de 
aangeboden diensten voor het beheer van de abonnementen (bijvoorbeeld 
verwerkingstermijn  van  de  bestellingen,  wijziging  van  gebruikers, 
oplossen van toegangproblemen enz.) worden beoordeeld aan de hand van 
de  beschrijvingen  in  punt  3.4  van  de  beschrijving  van  de  opdracht  in 
bijlage 1 bij dit bestek (10 punten).

Inschrijvingen die in totaal minder dan 50% van het maximum aan beschikbare 
punten voor een van de kwaliteitscriteria krijgen, worden afgewezen.

In de inschrijving moet het volgende worden vermeld:

• alle nodige informatie en documenten om de aanbestedende dienst in 
staat  te  stellen de inschrijvingen te analyseren aan de hand van de 
uitsluitings-, selectie- en gunningscriteria;

• welke van de titels uit  de lijsten in bijlage 7 bij  het bestek via het 
portaal toegankelijk zijn; 

• de beschrijving van het portaal en de kenmerken ervan;

• een beschrijving van de aangeboden diensten voor het beheer van de 
abonnementen en de leveringen.
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6.3.2. Prijs (50 punten)

De inschrijver vermeldt de prijs van een individueel abonnement en de 
prijs  voor  een  bibliotheekabonnement  op  basis  van  de  vijf 
gebruikshypotheses in de prijsopgave in bijlage 7.

De aanvaardbare  inschrijving  met  de  laagste  prijs  krijgt  het  maximum 
aantal punten. De overige inschrijvingen krijgen een aantal punten volgens 
de verhouding tussen hun prijs en de laagste offerte, zodat een inschrijving 
minder punten krijgt naarmate zij duurder is.

P = (de aanvaardbare inschrijving met de laagste prijs / de inschrijving) x 
50.

De prijs wordt vastgesteld door de prijs van een individueel abonnement 
op te tellen bij het gemiddelde van de prijzen van de vijf hypotheses voor 
een bibliotheekabonnement.

6.3.3. Gunning

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die het hoogste aantal punten krijgt 
op basis van de volgende formule:

C = toegekende punten  voor  de  kwaliteitscriteria  + toegekende punten 
voor de prijs.
 

6.4. PARTIJ 4 - Levering van een institutioneel abonnement met onlinetoegang 
via IP-adresherkenning op het dagblad The Financial Times

6.4.1. Kwaliteitscriteria (50 punten)

De kwaliteit van de inschrijving wordt beoordeeld aan de hand van de kwaliteit en 
de  soepelheid  van  de  aangeboden  diensten  voor  het  beheer  van  de 
abonnementen  (bijvoorbeeld  verwerkingstermijn  van  de  bestellingen, 
wijziging van gebruikers, oplossen van toegangproblemen enz.) op basis 
van de diensten die worden beschreven in punt 3.5 van de beschrijving van 
de opdracht in bijlage 1 bij dit bestek.

Inschrijvingen die in totaal minder dan 50% van het maximum aan beschikbare 
punten voor een van de kwaliteitscriteria krijgen, worden afgewezen.

In de inschrijving moet het volgende worden vermeld:

• alle nodige informatie en documenten om de aanbestedende dienst in 
staat  te  stellen de inschrijvingen te analyseren aan de hand van de 
uitsluitings-, selectie- en gunningscriteria;

• een beschrijving van de aangeboden diensten voor het beheer van de 
abonnementen.
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6.4.2. Prijs (50 punten)

De inschrijver vermeldt de prijs in de prijsopgave in bijlage 8.

De aanvaardbare  inschrijving  met  de  laagste  prijs  krijgt  het  maximum 
aantal punten. De overige inschrijvingen krijgen een aantal punten volgens 
de verhouding tussen hun prijs en de laagste offerte, zodat een inschrijving 
minder punten krijgt naarmate zij duurder is.

P = (de aanvaardbare inschrijving met de laagste prijs / de inschrijving) x 
50.

6.4.3. Gunning

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die het hoogste aantal punten krijgt 
op basis van de volgende formule:

C = toegekende punten voor de kwaliteitscriteria + toegekende punten voor de 
prijs.
 

6.5. PARTIJ 5 - Levering van een institutioneel abonnement met onlinetoegang via 
IP-adresherkenning op het dagblad Le Monde

6.5.1. Kwaliteitscriteria (50 punten)

De kwaliteit van de inschrijving wordt beoordeeld aan de hand van de kwaliteit en 
de  soepelheid  van  de  aangeboden  diensten  voor  het  beheer  van  de 
abonnementen  (bijvoorbeeld  verwerkingstermijn  van  de  bestellingen, 
wijziging van gebruikers, oplossen van toegangproblemen enz.) op basis 
van de diensten die worden beschreven in punt 3.6 van de beschrijving van 
de opdracht in bijlage 1 bij dit bestek.

Inschrijvingen die in totaal minder dan 50% van het maximum aan beschikbare 
punten voor een van de kwaliteitscriteria krijgen, worden afgewezen.

In de inschrijving moet het volgende worden vermeld:

• alle nodige informatie en documenten om de aanbestedende dienst in 
staat  te  stellen de inschrijvingen te analyseren aan de hand van de 
uitsluitings-, selectie- en gunningscriteria;

• een beschrijving van de aangeboden diensten voor het beheer van de 
abonnementen.

6.5.2. Prijs (50 punten)

De inschrijver vermeldt de prijs in de prijsopgave in bijlage 9.
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De aanvaardbare  inschrijving  met  de  laagste  prijs  krijgt  het  maximum 
aantal punten. De overige inschrijvingen krijgen een aantal punten volgens 
de verhouding tussen hun prijs en de laagste offerte, zodat een inschrijving 
minder punten krijgt naarmate zij duurder is.

P = (de aanvaardbare inschrijving met de laagste prijs / de inschrijving) x 
50.

6.5.3. Gunning

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die het hoogste aantal punten krijgt 
op basis van de volgende formule:

C = toegekende punten voor de kwaliteitscriteria + toegekende punten voor de 
prijs.
 

6.6. PARTIJ 6 - Levering van een institutioneel abonnement met onlinetoegang via 
IP-adresherkenning op het dagblad Frankfurter Allgemeine Zeitung

6.6.1. Kwaliteitscriteria (50 punten)

De kwaliteit van de inschrijving wordt beoordeeld aan de hand van de kwaliteit en 
de soepelheid van de aangeboden diensten voor het beheer van de 
abonnementen (bijvoorbeeld verwerkingstermijn van de bestellingen, 
wijziging van gebruikers, oplossen van toegangproblemen enz.) op basis 
van de diensten die worden beschreven in punt 3.7 van de beschrijving van 
de opdracht in bijlage 1 bij dit bestek.

Inschrijvingen die in totaal minder dan 50% van het maximum aan 
beschikbare punten voor een van de kwaliteitscriteria krijgen, worden 
afgewezen.

In de inschrijving moet het volgende worden vermeld:

• alle nodige informatie en documenten om de aanbestedende dienst in 
staat  te  stellen de inschrijvingen te analyseren aan de hand van de 
uitsluitings-, selectie- en gunningscriteria;

• een beschrijving van de aangeboden diensten voor het beheer van de 
abonnementen.

6.6.2. Prijs (50 punten)

De inschrijver vermeldt de prijs in de prijsopgave in bijlage 10.

De aanvaardbare  inschrijving  met  de  laagste  prijs  krijgt  het  maximum 
aantal punten. De overige inschrijvingen krijgen een aantal punten volgens 
de verhouding tussen hun prijs en de laagste offerte, zodat een inschrijving 
minder punten krijgt naarmate zij duurder is.
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P = (de aanvaardbare inschrijving met de laagste prijs / de inschrijving) x 
50.

6.6.3. Gunning

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die het hoogste aantal punten krijgt 
op basis van de volgende formule:

C = toegekende punten voor de kwaliteitscriteria + toegekende punten voor de 
prijs.
 

7. GEEN VERPLICHTING TOT GUNNING VAN DE OPDRACHT

Het  uitschrijven van een  aanbesteding houdt  voor  de  aanbestedende dienst  geen 
verplichting in om de opdracht te gunnen. De aanbestedende dienst behoudt zich het 
recht voor een opdracht voor een of meer  partijen van deze aanbesteding te gunnen.

Deze  uitnodiging  tot  inschrijving  houdt  voor  de  Commissie  in  geen  geval  een 
verbintenis  in. De contractuele verplichtingen van de Commissie  gaan pas in bij 
ondertekening van het contract met de inschrijver aan wie de opdracht is gegund.

De aanbestedende dienst  kan  tot  op  het  ogenblik  van de  ondertekening van het 
contract van de opdracht afzien of de procedure voor het plaatsen van de opdracht 
annuleren,  zonder  dat  de  inschrijvers  aanspraak  kunnen  maken  op  enige 
schadeloosstelling. Dit  besluit  moet  worden  gemotiveerd  en  ter  kennis  van  de 
inschrijvers worden gebracht.

8. CONTRACT

De inschrijving moet worden opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het bij 
dit bestek bijgevoegde ontwerpcontract (bijlage 2). 

De inschrijver aanvaardt de voorwaarden van het ontwerpcontract.

Het contract kan drie keer met een extra termijn van telkens twaalf (12) maanden 
worden verlengd, op voorwaarde dat de contractant bevredigende prestaties levert.

Het  contract  kan  alleen  worden  gewijzigd  als  de  aanbestedende  dienst  dit 
noodzakelijk acht om het project tot een goed einde te brengen en als het motief van 
de wijziging onafhankelijk is van de wil van de contractant.

9. PUBLICATIE

Niet van toepassing.
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10. BIJLAGEN

De volgende documenten worden bij dit bestek gevoegd en vormen een integrerend 
onderdeel daarvan:

Bijlage 1: Beschrijving van de opdracht

Bijlage 2: Ontwerp van raamcontracten (partij 1, partij 2, partij 3, partij 4, 
partij 5, partij 6) (ter informatie)

Bijlage 3: Gegevens over de inschrijver
 - door de inschrijver in te vullen en te ondertekenen

Bijlage 4: Verklaring betreffende de uitsluitingscriteria
 - door de inschrijver in te vullen en te ondertekenen

Bijlage 5: Prijsopgave met lijst van de titels voor partij 1
 - door de inschrijver in te vullen en te ondertekenen

Bijlage 6: Prijsopgave met lijst van de titels voor partij 2
 - door de inschrijver in te vullen en te ondertekenen

Bijlage 7: Prijsopgave voor partij 3
 - door de inschrijver in te vullen en te ondertekenen

Bijlage 8: Prijsopgave voor partij 4
 - door de inschrijver in te vullen en te ondertekenen

Bijlage 9: Prijsopgave voor partij 5
 - door de inschrijver in te vullen en te ondertekenen

Bijlage 10: Prijsopgave voor partij 6
 - door de inschrijver in te vullen en te ondertekenen

Bijlage 11: Lijst met de adressen en openingstijden van de gebouwen van de 
Europese Commissie in Brussel

Bijlage 12: Raming van de te leveren hoeveelheden voor partij 1
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