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EUROPESE COMMISSIE 
Onderwijs en cultuur 

Jeugdzaken en sport 
Centrale bibliotheek van de Commissie 

Brussel, 13 J U I L -2 I )11 
EAC-E-4 Ares (2011 ) ļ Q ľkl^ 
Dossier 2011 AO JOURN/001 

Betreft: Openbare aanbesteding EAC/05/2011 

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 Onderwijs, audiovisuele media en cultuur 
(EACEA) en 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) 

Geachte mevrouw, geachte heer. 

Hierbij wordt u uitgenodigd tot het indienen van een inschrijving voor bovengenoemd 
contract, overeenkomstig de procedures die beschreven zijn in deze uitnodiging, de 
aankondiging van de opdracht, het bestek met inbegrip van de beschrijving van de 
opdracht.en in de andere bijlagen. Wij verzoeken u alle informatie in deze 
documenten aandachtig te lezen. Inschrijvingen die niet aan de voorschriften voldoen, 
komen niet in aanmerking. 

1. BEKENDMAKING 

Deze uitnodiging tot inschrijving sluit aan op de bekendmaking van: 

S de vooraankondiging nr. 201 l/S 41-066039 van 1.3.2011 in het Publicatieblad 
van de Europese Unie 

en 

^ de aankondiging nr. 201 l/S 132-218391 van 13.7.2011 in het Publicatieblad 
van de Europese Unie. 

Europese Commissie, 1049 Brussel - België. Tel. +32 22991111. 
Kamer: VM-18 1/12. Tel. doorkiesnummer +32 22950428. Fax +32 022956826 



2. INDIENING VAN DE INSCHRIJVINGEN 

De inschrijvingen moeten in een van de officiële talen van de Europese Unie 
worden ingediend. Elke inschrijving bestaat uit een origineel en drie kopieën. 

De inschrijving kan als volgt worden ingediend: 

> a) per post of per koeriersdienst, uiterlijk afgegeven op 2 september 
2011, waarbij het stempel van de post of van de koeriersdienst als 
bewijs van afgifte geldt, op het volgende adres: 

Europese Commissie 
Directoraat-generaal Onderwijs en cultuur 

Inschrijvingen voor eenheid EAC.E.4 (Kamer VM-18 01/12) 
Ter attentie van mevrouw R. Persichelli-Scola 

1049 Brussel 
BELGIË 

> b) of door afgifte op het volgende adres: 

Europese Commissie 
Directoraat-generaal Onderwijs en cultuur 

Inschrijvingen voor eenheid EAC.E.4 (Kamer VM-18 01/12) 
Ter attentie van mevrouw R. Persichelli-Scola 

Bourgetlaan 1 
1140 Brussel (Evere) 

BELGIE 

en wel uiterlijk op 2 september 2011 om 16.00 uur. In dit geval wordt als 
bewijs van afgifte van de inschrijving een ontvangstbewijs verstrekt dat is 
ondertekend en gedateerd door de ambtenaar van de centrale postkamer van de 
Commissie die de stukken in ontvangst heeft genomen. 

De postkamer is open van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 16.00 uur 
en is gesloten op zaterdag en zondag en op feestdagen van de Commissie. 

De inschrijving moet in een dubbele envelop worden ingediend. Beide 
enveloppen moeten gesloten zijn. Op de buitenste envelop moet de onder a) of b) 
hierboven genoemde geadresseerde worden vermeld en op de binnenste envelop 
moet behalve de onder a) hierboven genoemde geadresseerde de volgende tekst 
worden aangebracht: "Invitation à soumissionner EAC/05/2011 - A ne pas ouvrir 
par le service du courrier". 

Zelfklevende enveloppen moeten worden gesloten met plakband, waarover de 
handtekening van de afzender wordt geplaatst. 



3. OPENING VAN DE INSCHRIJVINGEN 

Er wordt een comité voor de opening van de inschrijvingen ingesteld dat zal 
nagaan of aan de formele voorwaarden voor de indiening van de inschrijvingen 
is voldaan. Dit comité zal de inschrijvingen op 12 september 2011 om 10.00 
uur openen in de vergaderzaal van DG EAC, gebouw VM-18, kamer 01/12, 
Van Maerlantstraat 18, 1040 Brussel, België. 

Een vertegenwoordiger van de inschrijver mag bij de opening van de 
inschrijvingen aanwezig zijn. 

4. INSCHRIJVINGEN 

Elke inschrijving moet: 

1. bij voorkeur op papier met briefhoofd van de inschrijver worden opgesteld; 

2. duidelijk leesbaar zijn, om elke twijfel over tekst en cijfers uit te sluiten; 

3. zijn opgesteld overeenkomstig de bijgevoegde standaardantwoordformulieren 
(indien van toepassing); 

4. door de inschrijver of door zijn nar behoren gemachtigd vertegenwoordiger 
zijn ondertekend. 

DOOR DE INSCHRIJVER TE VERSTREKKEN DOCUMENTEN 

1. Bijlage 3, met inbegrip van de in de bijlage genoemde formulieren, zoals 
vermeld in punt 1 van het bestek, samen met de in de formulieren 
vermelde bewijsstukken; 

2. de verklaring op erewoord betreffende de uitsluitingscriteria en de 
afwezigheid van belangenconflicten (bijlage 4), als vastgesteld in punt 4 
van het bestek; 

3. alle documenten die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de 
inschrijvingen aan de hand van de in punt 5 van het bestek vastgestelde 
selectiecriteria; 

4. alle documenten die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de 
inschrijvingen aan de hand van de in punt 6 van het bestek vastgestelde 
gunningscriteria; 

5. de ingevulde formulieren van de bijlagen 5 t/m 10, waarop de voorgestelde 
prijs wordt vermeld, overeenkomstig punt 4 van de beschrijving van de 
opdracht, alsmede de in elke bijlage verschafte instructies. Voor de 
partijen 1, 2 en 3 voegt de inschrijver bij zijn offerte de elektronische 
versie van de prijsopgave op cd-rom of dvd-rom. 



6. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN 

Door in te schrijven: 

1. verklaart de inschrijver zich akkoord met de voorwaarden van deze 
uitnodiging tot inschrijving, de aankondiging van de opdracht, het bestek, 
en alle bijlagen, inclusief het ontwerpcontract. Als de opdracht aan hem 
wordt gegund, is de inschrijver tijdens de duur van de uitvoering van het 
contract aan zijn inschrijving gebonden; 

2. ziet de inschrijver af van zijn eventuele eigen algemene of bijzondere 
voorwaarden. 

7. GESTANDDOENINGSTERMIJN 

De inschrijver moet de voorwaarden van zijn inschrijving gedurende negen 
maanden vanaf de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen gestand 
doen. De inschrijver moet gedurende deze periode alle voorwaarden van zijn 
inschrijving handhaven. 

8. CONTACTEN TUSSEN DE AANBESTEDENDE DIENST EN DE INSCHRIJVERS 

De inschrijvers zullen in kennis worden gesteld van het gevolg dat aan hun 
inschrijving is gegeven. De bekendmaking van de resultaten wordt in december 
2011 verwacht. 

Tijdens de hele procedure zijn contacten tussen de aanbestedende dienst en 
inschrijvers verboden, behalve in uitzonderlijke gevallen en alleen onder de 
volgende voorwaarden: 

s Vóór de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen 

o Op verzoek van de inschrijver kan de aanbestedende dienst 
aanvullende inlichtingen verstrekken die enkel tot doel hebben de 
aard van de opdracht te verduidelijken. 

Een verzoek om aanvullende inlichtingen moet, uitsluitend 
schriftelijk, worden gestuurd naar: 

EAC-LIBRARY-TENDERiglec.europa.eu ter attentie van 
mevrouw R. Persichelli-Scola. 

Op verzoeken om aanvullende inlichtingen die minder dan vijf 
werkdagen vóór de uiterste datum voor de indiening van 
inschrijvingen worden ontvangen, wordt niet geantwoord. 

o De Commissie kan op eigen initiatief de betrokkenen op de hoogte 
brengen van eventuele fouten, onduidelijkheden, weglatingen of 
schrijffouten in de aanbestedingsstukken. 



o Alle aanvullende inlichtingen, met inbegrip van bovenvermelde 

informatie, zullen op dezelfde datum worden verstrekt aan alle 

gegadigden die het bestek hebben opgevraagd en zullen worden 

bekendgemaakt op de website van het directoraat-generaal 

Onderwijs en cultuur in de rubriek met veelgestelde vragen van de 

desbetreffende aanbesteding: 

http://ec.europa.eu/dgs/education culture/calls/index en.html 

■f Na de opening van de inschrijvingen 

o Indien een inschrijving moet worden verduidelijkt of indien 

kennelijke schrijffouten in de tekst van de inschrijving moeten 

worden verbeterd, mag de aanbestedende dienst contact opnemen 

met de inschrijver, wat echter niet tot een wijziging van de 

inschrijvingsvoorwaarden mag leiden. 

9. GEGEVENSBESCHERMING 

Indien voor de foliow-up van uw antwoord op de uitnodiging tot inschrijving 

persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres, cv) moeten worden geregistreerd en 

verwerkt, zullen deze gegevens worden verwerkt overeenkomstig Verordening (EG) 

nr. 45/2001 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens door de communautaire instellingen en organen en 

betreffende het vrije verkeer van die gegevens. Tenzij anders vermeld, zijn de 

antwoorden op de vragen en de gevraagde persoonsgegevens noodzakelijk voor de 

beoordeling van uw inschrijving, overeenkomstig de specificaties van de uitnodiging 

tot inschrijving, en zullen zij uitsluitend daartoe door het directoraat-generaal 

Onderwijs en cultuur worden verwerkt. Voor nadere bijzonderheden betreffende de 

verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de privacyverklaring raadplegen op: 

http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacvstatement publicprocurement en.pdf 

Uw persoonsgegevens kunnen door de rekenplichtige van de Commissie in het 

systeem voor vroegtijdige waarschuwing (EWS), dan wel in zowel het EWS als de 

centrale gegevensbank van uitsluitingen worden geregistreerd, indien u in een van de 

situaties verkeert als genoemd in: 

- Besluit 2008/969/EG van de Commissie van 16 december 2008 betreffende het 

systeem voor vroegtijdige waarschuwing - voor meer informatie, zie de 

privacyverklaring op: 

http://ec.europa.eu/budqet/contracts qrants/info contracts/legal entities/legal entities en.cfm 

http://ec.europa.eu/dgs/education
http://ec.europa.eu/dataprotectionofficer/privacvstatement
http://ec.europa.eu/budqet/contracts


of 

- Verordening (EG, Euratom) nr. 1302/2008 van de Commissie van 17 december 
2008 over de centrale gegevensbank van uitsluitingen (voor meer informatie, zie de 
privacyverklaring op: 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect en.cfm#BDCE ) 

Wij zien uw inschrijving op deze aanbesteding met belangstelling tegemoet. 

Hoogachtend, 

R. PERSICHELLI-SCOLA 
Hoofd van de eenheid 

( C 0 F/ 

http://ec.europa.eu/budget/explained/management/protecting/protect


Bijlagen: 

BESTEK 

Bijlage 1 : Beschrijving van de opdracht 

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

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

Bijlage 4: Verklaring betreffende de uitsluitingscriteria en de afwezigheid van 
belangenconflicten 
- 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 (Brussel) 




