
Web Application Export

Informatieverzoek overheidsopdrachten
Gegevens onderneming en inschrijving 

Gegevens van de onderneming 

Soort onderneming 
Natuurlijke persoon 
Rechtspersoon 
Naam 
Voornaam 
Achternaam 
Land van vestiging 
Adres van de onderneming 
Land 
Regio/district/gebied 
Autonome gemeenschap 
Provincie 
Deelstaat 
Gemeente 
Postcode 
Straat en huisnummer 
EU-identificatienummer 
Beschikbaar 
Niet beschikbaar 
EU-identificatienummer 
Nationaal identificatienummer 
Beschikbaar 
Niet beschikbaar 
Soort identificatienummer 

Identificatienummer 

Informatie over de inschrijving 

Bevestiging 
Wij bevestigen dat dit verzoek verband houdt met een aanbestedingsprocedure. 
Referentienummer van de inschrijving in TED  
Beschikbaar 
Niet beschikbaar 
TED-nummer 
Nationaal referentienummer van de inschrijving 
Beschikbaar 
Niet beschikbaar 
Referentienummer 
Link naar de aanbesteding op internet 
Aanvullende informatie over de inschrijving 
Onderwerp van het verzoek 
Naleving technische specificaties (nationale normen, keurmerken, conformiteitsbeoordelingen) 
Uitsluitingsgronden 
Selectiecriteria 
Inhoud van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
Kwaliteitsnormen en normen inzake milieubeheer 
Officiële lijst van marktdeelnemers en certificerende instanties 
Abnormaal lage inschrijvingen 

Bedrag van de inschrijving 
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I. Vragen over nationale normen/keurmerken/keuringsverslagen 

I.A Vragen over nationale normen 
Kunt u de authenticiteit van de bijgevoegde nationale norm bevestigen? Als u deze vraag kiest, moet u na het opslaan (als klad) een 

bijlage uploaden.  (01) 
Ja, hierbij bevestig ik dat de bijgevoegde nationale norm authentiek is. 
De bijgevoegde nationale norm is niet authentiek. 
Ik kan de authenticiteit van de bijgevoegde nationale norm niet bevestigen. (Dit antwoord mag alleen worden gekozen als deze 

vraag naar geen enkele instantie in het land kan worden doorgestuurd!) 
Licht toe waarom u de authenticiteit van de bijgevoegde nationale norm niet kunt bevestigen. (01.1) 

Is de nationale norm een omzetting van een van de volgende normen: een Europese norm, een Europese technische goedkeuring, 

een gemeenschappelijke technische specificatie, een internationale norm, een technisch referentiesysteem dat is vastgesteld door 

een Europese normalisatie-instelling? De nationale norm moet worden toegelicht in het vak "Opmerkingen bij het antwoord"! (02) 

Ja. 
Nee. 
Geef aan wat ermee is omgezet (02.1) 
Een Europese norm 
Een Europese technische goedkeuring 
Een gemeenschappelijke technische specificatie 
Een internationale norm 
Een technisch referentiesysteem vastgesteld door een Europese normalisatie-instelling 

Vermeld de referentie (02.2) 

I.B Vragen over nationale keurmerken of conformiteitsbeoordelingen 
Kunt u de authenticiteit bevestigen van bijgevoegde nationale keurmerken/conformiteitsbeoordelingen? Als u deze vraag kiest, 

moet u na het opslaan (als klad) een bijlage uploaden. (03) 
Ja, hierbij bevestig ik dat bijgevoegd nationaal keurmerk/conformiteitsbeoordeling authentiek is. 
Bijgevoegd nationaal keurmerk/conformiteitsbeoordeling is niet authentiek. 
Ik kan de authenticiteit van het document in bijlage niet bevestigen. (Dit antwoord mag alleen worden gekozen als deze vraag naar 

geen enkele instantie in het land kan worden doorgestuurd!) 
Licht toe waarom u de authenticiteit van het document in bijlage niet kunt bevestigen. (03.1) 
Is het nationale keurmerk afgegeven door de bevoegde overheids-/particuliere instantie? Als u deze vraag kiest, moet u na het 

opslaan (als klad) een bijlage uploaden. (03) 
Ja.
Nee. 
Zo ja, wat voor instantie van afgifte was dat? (03a.1) 
Bevoegde overheidsinstantie 
Bevoegde particuliere instantie 
Vermeld de naam van de instantie van afgifte. (03a.2) 
Vermeld het adres van de instantie van afgifte. (03a.3) 
Vermeld de overige contactgegevens van de instantie van afgifte: e-mailadres, telefoonnummer en naam van een contactpersoon. 

(03a.4) 
Zo nee, wat is dan de juridische status/waarde van het bijgevoegde document en door wie is het afgegeven? (03a.5) 
Geef aan hoe lang het gemiddeld duurt om dit keurmerk te verkrijgen. (Aantal dagen/weken/maanden) (03a.6) 
Is het certificaat of keuringsverslag afgegeven door de bevoegde nationale instantie voor conformiteitsbeoordeling (of een 

equivalente instantie)? Als u deze vraag kiest, moet u na het opslaan (als klad) een bijlage uploaden. (03) 
Ja. 
Nee. 
Zo ja, wat voor instantie van afgifte was dat? (04.1) 
Bevoegde nationale instantie voor conformiteitsbeoordeling 
Gelijkwaardige instantie voor conformiteitsbeoordeling 
Vermeld de naam van de instantie van afgifte. (04.2) 
Vermeld het adres van de instantie van afgifte. (04.3) 
Vermeld de overige contactgegevens van de instantie van afgifte: e-mailadres, telefoonnummer en naam van een contactpersoon. 

(04.4) 
Zo nee, wat is dan de juridische status van het bijgevoegde document en door wie is het afgegeven? (04.5) 

Geef aan hoe lang het gemiddeld duurt om dit certificaat of keuringsverslag te verkrijgen. (Aantal dagen/weken/maanden) (04.6) 
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II. Vragen over uitsluitingsgronden 

II.A Vragen over het ontbreken van een onherroepelijke veroordeling 
Kunt u de authenticiteit bevestigen van het document in bijlage betreffende het ontbreken van een veroordeling bij onherroepelijk 

vonnis? Als u deze vraag kiest, moet u na het opslaan (als klad) een bijlage uploaden. (05) 
Ja, hierbij bevestig ik dat het document in bijlage authentiek is. 
Het document in bijlage is niet authentiek. 
Ik kan de authenticiteit van het document in bijlage niet bevestigen. (Dit antwoord mag alleen worden gekozen als deze vraag naar 

geen enkele instantie in het land kan worden doorgestuurd!) 
Licht toe waarom u de authenticiteit van het document in bijlage niet kunt bevestigen. (05.1) 
Is de informatie in het document in bijlage correct?  Als u deze vraag kiest, moet u na het opslaan (als klad) een bijlage 

uploaden.(06) 
Ja. 
Nee. 
Ik kan niet bevestigen dat de informatie correct is. (Dit antwoord mag alleen worden gekozen als deze vraag naar geen enkele 

instantie in het land kan worden doorgestuurd!) 
Licht toe waarom u niet kunt bevestigen dat de informatie correct is. (06.1) 
Geef aan welke gegevens niet correct zijn. (06.2) 
Is het document in bijlage een uittreksel uit het desbetreffende register? (strafregister enz.)  Als u deze vraag kiest, moet u na het 

opslaan (als klad) een bijlage uploaden.(07) 
Ja. 
Nee. 
Uit welk register komt dit uittreksel? (07.1) 
Is dit het complete bestand/document/dossier? (07.2) 
Ja. 
Nee. 
Geef aan welke gegevens ontbreken. (07.2.1) 
Is dit document gelijk aan een bewijs van het ontbreken van een veroordeling bij onherroepelijk vonnis, afgegeven door een 

bevoegde rechterlijke of administratieve instantie in uw land? (07.3) 
Ja. 
Nee. 
Kunt u een kopie bezorgen van het document ter bevestiging van het ontbreken van een veroordeling bij onherroepelijk vonnis? 

(07.3.1) 
Ja. Een kopie van het document is bijgevoegd. 
Nee. 

Licht toe waarom u geen kopie van het document ter bevestiging van ontbreken van een veroordeling kunt bijvoegen. (07.3.1.1) 

Blijkt uit het document in bijlage dat de onderneming of haar vertegenwoordiger(s) niet om een van de in artikel 57, lid 1, van 

Richtlijn 2014/24/EU genoemde redenen is (zijn) veroordeeld bij onherroepelijk vonnis?  Als u deze vraag kiest, moet u na het 

opslaan (als klad) een bijlage uploaden.(08) 
Ja. 
Nee. 
Er kunnen geen gegevens worden verstrekt. (Dit antwoord mag alleen worden gekozen als deze vraag naar geen enkele instantie in 

het land kan worden doorgestuurd!) 
Licht toe waarom u geen informatie kunt verstrekken. (08.1) 
Is de onderneming of de betrokkene om een van de in artikel 57, lid 1, van Richtlijn 2014/24/EU genoemde redenen veroordeeld bij 

onherroepelijk vonnis?  (08a) 
Ja. 
Nee. 
Er kunnen geen gegevens worden verstrekt. (Dit antwoord mag alleen worden gekozen als deze vraag naar geen enkele instantie in 

het land kan worden doorgestuurd!) 
Licht toe waarom u geen informatie kunt verstrekken. (08a.1) 
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Zo ja, geef aan om welke reden de onderneming is veroordeeld. (08a.2) 
Lidmaatschap van een criminele organisatie 
Corruptie 
Fraude 
Terroristische activiteiten 
Strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten 
Witwassen van geld 
Financiering van terrorisme 
Kinderarbeid 
Andere vormen van mensenhandel 
Vermeld de naam van de veroordeelde persoon of entiteit. (08a.3) 
Vermeld de contactgegevens en alle beschikbare gegevens ter identificatie van de veroordeelde persoon of entiteit. (08a.4) 
Vermeld de datum van de veroordeling. (08a.5) 

Geef meer uitleg over het besluit of het vonnis. Bijv. naam van de uitvaardigende autoriteit/instantie, referentienummer. (08a.6) 

Is de onderneming uitgesloten van openbare aanbestedingsprocedures? (08a.7) 
Ja. De uitsluiting is het gevolg van nationale wetgeving/regelgeving/administratief besluit. Uitleg en referentie in het vak 

"Opmerkingen bij het antwoord". 
Nee. 
Weet ik niet. Licht toe in het vak "Opmerkingen bij het antwoord"! 
Einddatum uitsluitingstermijn: (08a.7.1) 
Onbepaald. 
Bepaald. 
Vermeld de einddatum van de uitsluitingstermijn. (08a.7.1.1) 
Geef aan waarom de onderneming niet is uitgesloten van openbare aanbestedingsprocedures (08a.7.2) 
Er zijn aanvaardbare remediërende maatregelen getroffen. 
De uitsluitingstermijn is afgelopen. 
Er zijn dwingende redenen van algemeen belang (vermeld in het vak "Opmerkingen bij het antwoord"). 

Er zijn andere redenen (vermeld in het vak "Opmerkingen bij het antwoord"). 

II.B Vragen over de betaling van belastingen of sociale premies 

Het document in bijlage moet bewijzen dat is voldaan aan de verplichtingen inzake belastingen of socialezekerheidsbijdragen. Kunt 

u de authenticiteit van dit document bevestigen?  Als u deze vraag kiest, moet u na het opslaan (als klad) een bijlage uploaden.(09) 

Ja, hierbij bevestig ik dat het document in bijlage authentiek is. 
Het document in bijlage is niet authentiek. 
Ik kan de authenticiteit van het document in bijlage niet bevestigen. (Dit antwoord mag alleen worden gekozen als deze vraag naar 

geen enkele instantie in het land kan worden doorgestuurd!) 
Gelieve uit te leggen waarom u de authenticiteit van het document in bijlage over de betaling van belastingen of sociale premies 

niet kunt bevestigen. (09.1) 
Is het document in bijlage een attest, afgegeven door de bevoegde instantie van uw lidstaat?  Als u deze vraag kiest, moet u na het 

opslaan (als klad) een bijlage uploaden.(10) 
Ja. 
Nee. 
Verstrek alle beschikbare informatie over het document in bijlage (10.1) 
Bevestigt het document in bijlage dat aan alle verplichtingen tot betaling van belastingen is voldaan?  Als u deze vraag kiest, moet u 

na het opslaan (als klad) een bijlage uploaden.(11) 
Ja. 
Nee. 
Heeft de onderneming haar belastingen betaald? (12) 
Ja, voor zover ons bekend heeft de onderneming haar belastingen betaald. 
Nee, de onderneming heeft niet voldaan aan haar verplichtingen inzake de betaling van belastingen. 
Wij beschikken niet over deze informatie. (Dit antwoord mag alleen worden gekozen als deze vraag naar geen enkele instantie in 

het land kan worden doorgestuurd!) 
Vermeld de controledatum. (12.1) 
Vermeld de controledatum. (12.2) 
Kunt u aangeven hoeveel de onderneming nog verschuldigd is? (12.2.1) 
Ja. 
Nee. 
Specificeer het uitstaande bedrag en/of het aandeel daarvan in het oorspronkelijk verschuldigde bedrag. (12.2.1.1) 
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Is deze inbreuk vastgesteld bij een onherroepelijk en bindend rechterlijk of administratief besluit? (12.2.2) 
Ja. 
Nee. 
Vermeld de datum van het besluit. Als die datum niet bekend is, vermeld dit dan in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 

(12.2.2.1) 
Geef meer informatie over het besluit, zoals het referentienummer en/of de naam van de instantie. Als die informatie niet bekend 

is, vermeld dit dan in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". (12.2.2.2) 
Is de onderneming uitgesloten van openbare aanbestedingsprocedures? (12.2.2.3) 
Ja. De uitsluiting het gevolg is van nationale wetgeving/regelgeving/administratief besluit. Uitleg en referentie in het vak 

"Opmerkingen bij het antwoord".
Nee. 
Weet ik niet. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 
Einddatum uitsluitingstermijn: (12.2.2.3.1) 
Bepaald. 
Onbepaald. 
Vermeld de einddatum van de uitsluitingstermijn. (12.2.2.3.1.1) 
Geef aan waarom de onderneming niet is uitgesloten van openbare aanbestedingsprocedures. Bijv. het uitstaande bedrag is gering. 

(12.2.2.3.2) 
Bevestigt het document in bijlage dat aan alle verplichtingen tot betaling van sociale premies is voldaan?  Als u deze vraag kiest, 

moet u na het opslaan (als klad) een bijlage uploaden.(13) 
Ja. 
Nee. 
Heeft de onderneming haar sociale premies betaald? (14) 
Ja, voor zover ons bekend heeft de onderneming haar sociale premies betaald. 
Nee, de onderneming heeft niet voldaan aan haar verplichtingen inzake de betaling van sociale premies. 
Wij beschikken niet over deze informatie. (Dit antwoord mag alleen worden gekozen als deze vraag naar geen enkele instantie in 

het land kan worden doorgestuurd!) 
Vermeld de controledatum. (14.1) 
Vermeld de controledatum. (14.2) 
Kunt u aangeven hoeveel de onderneming nog verschuldigd is? (14.2.1) 
Ja. 
Nee. 
Specificeer het uitstaande bedrag en/of het aandeel daarvan in het oorspronkelijk verschuldigde bedrag. (14.2.1.1) 
Is deze inbreuk vastgesteld bij een onherroepelijk en bindend rechterlijk of administratief besluit? (14.2.2) 
Ja. 
Nee. 
Vermeld de datum van het besluit. Als die datum niet bekend is, vermeld dit dan in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 

(14.2.2.1) 
Geef meer informatie over het besluit, zoals het referentienummer en/of de naam van de instantie. Als die informatie niet bekend 

is, vermeld dit dan in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". (14.2.2.2) 
Is de onderneming uitgesloten van openbare aanbestedingsprocedures? (14.2.2.3) 
Ja. De uitsluiting het gevolg is van nationale wetgeving/regelgeving/administratief besluit. Uitleg en referentie in het vak 

"Opmerkingen bij het antwoord". 
Nee. 
Weet ik niet. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 
Einddatum uitsluitingstermijn: (14.2.2.3.1) 
Bepaald. 
Onbepaald. 
Vermeld de einddatum van de uitsluitingstermijn. (14.2.2.3.1.1) 
Geef aan waarom de onderneming niet is uitgesloten van openbare aanbestedingsprocedures. Bijv. het uitstaande bedrag is gering. 

(14.2.2.3.2) 
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II.C Vragen over de naleving van de verplichtingen uit hoofde van de "horizontale sociale clausule" (artikel 18, lid 2, van Richtlijn 

2014/24/EU) 
Heeft de onderneming in de afgelopen drie jaar of vóór de verjaring bij de uitvoering van contracten haar verplichtingen op het 

gebied van de milieuwetgeving geschonden ? Milieuwetgeving als vastgelegd in EU-wetgeving, nationale wetgeving, collectieve 

overeenkomsten of de internationale bepalingen van bijlage X bij Richtlijn 2014/24/EU. (15) 
Ja, de onderneming heeft haar verplichtingen geschonden. 
Nee, voor zover ons bekend is de onderneming haar verplichtingen nagekomen.  

Is deze schending van de verplichtingen vastgesteld bij een onherroepelijk en bindend rechterlijk of administratief besluit? (15.1) 

Ja. 
Nee. 
Vermeld de datum van het besluit. Als die datum niet bekend is, vermeld dit dan in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 

(15.1.1) 
Is de onderneming uitgesloten van openbare aanbestedingsprocedures? (15.1.3) 
Ja. De uitsluiting het gevolg is van nationale wetgeving/regelgeving/administratief besluit. Uitleg en referentie in het vak 

"Opmerkingen bij het antwoord". 
Nee. 
Weet ik niet. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 
Einddatum uitsluitingstermijn: (15.1.3.1) 
Bepaald. 
Onbepaald. 
Vermeld de einddatum van de uitsluitingstermijn. (15.1.3.1.1) 
Heeft de onderneming in de afgelopen drie jaar of vóór de verjaring bij de uitvoering van contracten haar verplichtingen op het 

gebied van sociale en arbeidswetgeving geschonden? Sociale en arbeidswetgeving als vastgelegd in EU-wetgeving, nationale 

wetgeving, collectieve overeenkomsten of de internationale bepalingen van bijlage X bij Richtlijn 2014/24/EU. (16) 
Ja, de onderneming heeft haar verplichtingen geschonden. 
Nee, voor zover ons bekend is de onderneming haar verplichtingen nagekomen. 

Is deze schending van de verplichtingen vastgesteld bij een onherroepelijk en bindend rechterlijk of administratief besluit? (16.1) 

Ja. 
Nee. 
Vermeld de datum van het besluit. Als die datum niet bekend is, vermeld dit dan in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 

(16.1.1) 
Is de onderneming uitgesloten van openbare aanbestedingsprocedures? (16.1.3) 
Ja. De uitsluiting het gevolg is van nationale wetgeving/regelgeving/administratief besluit. Uitleg en referentie in het vak 

"Opmerkingen bij het antwoord". 
Nee. 
Weet ik niet. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 
Einddatum uitsluitingstermijn: (16.1.3.1) 
Bepaald. 
Onbepaald. 

Vermeld de einddatum van de uitsluitingstermijn. (16.1.3.1.1) 

II.D Vragen over de economische en financiële draagkracht van de onderneming 
Het document in bijlage beschrijft de economische en financiële draagkracht van de onderneming. Kunt u de authenticiteit van dit 

document bevestigen?  Als u deze vraag kiest, moet u na het opslaan (als klad) een bijlage uploaden.(17) 
Ja, hierbij bevestig ik dat het document in bijlage authentiek is. 
Het document in bijlage is niet authentiek. 
Ik kan de authenticiteit van het document in bijlage niet bevestigen. (Dit antwoord mag alleen worden gekozen als deze vraag naar 

geen enkele instantie in het land kan worden doorgestuurd!) 
Licht toe waarom u de authenticiteit van het document in bijlage over de economische en financiële draagkracht van de 

onderneming niet kunt bevestigen? (17.1) 
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Bevestigt het document in bijlage dat de onderneming aan de volgende criteria voldoet:${Q18} Als u deze vraag kiest, moet u na 

het opslaan (als klad) een bijlage uploaden. (03) 
niet in staat van faillissement 
niet insolvent of in liquidatie 
niet in een situatie waarin de activa worden beheerd door een curator of door de rechtbank 
niet in surseance van betaling 
niet in een situatie waarin de bedrijfsactiviteiten zijn opgeschort 
niet in een vergelijkbare toestand als gevolg van een soortgelijke procedure op grond van nationale wet- en regelgeving 
Ja, het document in bijlage bevestigt dat de ondernemer niet is onderworpen aan een van de procedures. 
Nee, het document in bijlage bevestigt niet dat de ondernemer  niet in een van bovenstaande situaties verkeert. 
We kunnen deze informatie niet bevestigen. (Dit antwoord mag alleen worden gekozen als deze vraag naar geen enkele instantie in 

het land kan worden doorgestuurd!) 
Vermeld de controledatum. (18.1) 
Vermeld de controledatum. (18.2) 
Verkeert de onderneming in een van bovengenoemde situaties? (18.3) 
Ja. 
Nee. 
De onderneming is... (18.3.1) 
in staat van faillissement 
insolvent of in liquidatie 
in een situatie waarin de activa worden beheerd door een curator of door de rechtbank 
in surseance van betaling 
in een situatie waarin de bedrijfsactiviteiten zijn opgeschort 
in een vergelijkbare toestand als gevolg van een soortgelijke procedure op grond van nationale wet- en regelgeving 
Kunt u een document verstrekken dat de economische en financiële draagkracht van de onderneming beschrijft? (18.4) 
Ja. Een kopie van het document is bijgevoegd. 

Nee. 

II.E Vragen over andere facultatieve uitsluitingsgronden 

Is de onderneming, voor zover u bekend is, uitgesloten van een eerdere aanbestedings-/concessieprocedure? (19) 
Ja. 
Nee. 
Op grond waarvan? (19.1) 
Ernstige beroepsfout 
Afspraken met andere marktdeelnemers om de mededinging te vervalsen 
Belangenconflict 
Eerdere betrokkenheid bij dezelfde aanbestedingsprocedure 
Aanzienlijke of aanhoudende tekortkomingen in de uitvoering van wezenlijke aspecten van een eerdere opdracht of 

concessieovereenkomst 
Valse verklaringen bij het verstrekken van informatie 
Onrechtmatige beïnvloeding van de besluitvorming 
Op andere gronden (vermeld in het vak "Opmerkingen bij het antwoord"). 
Voeg een document of certificaat toe ter staving van de uitsluiting. (19.2) 
Het gevraagde document/certificaat is als bijlage toegevoegd. 
Zo'n certificaat/document kunnen wij niet verstrekken. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 

Is de onderneming, voor zover u bekend, schuldig aan ernstige beroepsfouten, die haar integriteit in het gedrang brengen? (20) 

Ja. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 
Nee. 
Is de onderneming uitgesloten van openbare aanbestedingsprocedures? (20.1) 
Ja. 
Nee. 
Verstrek een document of certificaat waaruit dit blijkt. (20.1.1) 
Het gevraagde document/certificaat is als bijlage toegevoegd. 
Zo'n certificaat/document kunnen wij niet verstrekken. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 
Heeft de ondernemer, voor zover u bekend is, met andere ondernemers overeenkomsten gesloten ter vervalsing van de 

concurrentie?  (21) 
Ja. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 
Nee. 
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Is de onderneming uitgesloten van openbare aanbestedingsprocedures? (21.1) 
Ja. 
Nee. 
Verstrek een document of certificaat waaruit dit blijkt. (21.1.1) 
Het gevraagde document/certificaat is als bijlage toegevoegd. 
Zo'n certificaat/document kunnen wij niet verstrekken. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 
Is de onderneming, voor zover u bekend is, uitgesloten van een eerdere aanbestedings-/concessieprocedure wegens een 

belangenconflict? (22) 
Ja. 
Nee. 
Verstrek een document of certificaat waaruit dit blijkt. (22.1) 
Het gevraagde document/certificaat is als bijlage toegevoegd. 
Zo'n certificaat/document kunnen wij niet verstrekken. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 
Is de onderneming, voor zover u bekend is, aanzienlijk of aanhoudend tekortgeschoten in de uitvoering van wezenlijke aspecten 

van een eerdere opdracht of concessieovereenkomst? (23) 
Ja. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 
Nee. 
Is de onderneming uitgesloten van openbare aanbestedingsprocedures? (23.1) 
Ja. 
Nee. 
Verstrek een document of certificaat waaruit dit blijkt. (23.1.1) 
Het gevraagde document/certificaat is als bijlage toegevoegd. 

Zo'n certificaat/document kunnen wij niet verstrekken. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 
II.F Vragen over zelfreinigende maatregelen van de onderneming om haar betrouwbaarheid aan te tonen ondanks de facultatieve 

uitsluitingsgrond 
Het document in bijlage beschrijft de zelfreinigende maatregelen van de onderneming. Kunt u de authenticiteit van dit document 

bevestigen?  Als u deze vraag kiest, moet u na het opslaan (als klad) een bijlage uploaden.(24) 
Ja, hierbij bevestig ik dat het document in bijlage authentiek is. 
Het document in bijlage is niet authentiek. 
Ik kan de authenticiteit van het document in bijlage niet bevestigen. (Dit antwoord mag alleen worden gekozen als deze vraag naar 

geen enkele instantie in het land kan worden doorgestuurd!) 
Licht toe waarom u de authenticiteit van het document in bijlage niet kunt bevestigen. (24.1) 

III. Vragen over de selectiecriteria 

III.A Vragen over de geschiktheid van de onderneming om de beroepsactiviteit uit te oefenen 

Is registratie/lidmaatschap in uw land vereist voor het uitoefenen van de volgende beroepsactiviteiten? (25) ${Q25}
Ja, registratie is voor alle vermelde activiteiten vereist. 
Nee, registratie is voor geen enkele vermelde activiteit vereist. 
Registratie is slechts voor een deel van de vermelde activiteiten vereist. 
Geef aan voor welke activiteiten registratie/lidmaatschap in uw land vereist is. (25.1)
Is de betrokken onderneming ingeschreven in het beroeps-/handelsregister van uw land? (26) 
Ja. 
Nee. 
Is registratie verplicht? (26.1) 
Ja. 
Nee. 
Kunt u bevestigen dat de onderneming de vereiste vergunning heeft of bij de vereiste organisatie is aangesloten, en dus bevoegd is 

om de betrokken diensten te verlenen? (27) 
Ja. 
Nee. 
Is de vergunning/het lidmaatschap verplicht om de gevraagde diensten te mogen verlenen? (27.1) 
Ja. 
Nee. 
Geven de verstrekte beroepskwalificaties de onderneming bevoegdheid voor de volgende activiteiten : (28) ${Q28}
Ja. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 

Nee. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 
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III.A Vragen over de economische en financiële geschiktheid van de onderneming om de beroepsactiviteit uit te oefenen 

Is de accountant/auditor die de economische en financiële draagkracht bevestigt, in uw land geaccrediteerd? (29) 
Ja. 
Nee. 
Kunt u bevestigen dat de onderneming op de volgende datum operationeel is geworden of is opgericht? (30) ${Q30}
Ja. 
Nee, de datum is niet juist. 
Deze onderneming is niet in ons land geregistreerd. 

Geef de correcte datum. Voeg zo mogelijk een document toe ten bewijze van de correcte datum. (30.1) 

III.C Vragen over de technische en beroepsbekwaamheid van de onderneming 

Kunt u bevestigen dat de onderneming voor u een opdracht heeft uitgevoerd? (31) 
Ja. 
Nee. 
Bent u tevreden over de uitvoering van de opdracht? (31.1) 
Ja. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 
Nee. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 
Wij kunnen dit soort informatie niet verstrekken. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 
Werd de opdracht uitgevoerd volgens de regels? (31.2) 
Ja. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 
Nee. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 
Wij kunnen dit soort informatie niet verstrekken. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 
Werden de termijnen gerespecteerd? (31.3) 
Ja. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 
Nee. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 

Wij kunnen dit soort informatie niet verstrekken. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 

III.D Vragen over certificaten inzake de conformiteit en/of kwaliteit van producten/diensten 
De documenten in bijlage moeten de conformiteit van de producten/diensten bewijzen. Kunt u de authenticiteit van die 

documenten bevestigen?  Als u deze vraag kiest, moet u na het opslaan (als klad) een bijlage uploaden.(32) 
Ja, hierbij bevestig ik dat het document in bijlage authentiek is. 
Het document in bijlage is niet authentiek. 
Ik kan de authenticiteit van het document in bijlage niet bevestigen. (Dit antwoord mag alleen worden gekozen als deze vraag naar 

geen enkele instantie in het land kan worden doorgestuurd!) 
Licht toe waarom u de authenticiteit van het document in bijlage niet kunt bevestigen. (32.1) 
Kunt u de authenticiteit van het bewijs van kwaliteitscontrole in bijlage bevestigen?  Als u deze vraag kiest, moet u na het opslaan 

(als klad) een bijlage uploaden.(33) 
Ja, hierbij bevestig ik dat het document in bijlage authentiek is. 
Het document in bijlage is niet authentiek. 
Ik kan de authenticiteit van het document in bijlage niet bevestigen. (Dit antwoord mag alleen worden gekozen als deze vraag naar 

geen enkele instantie in het land kan worden doorgestuurd!) 
Licht toe waarom u de authenticiteit van het document in bijlage niet kunt bevestigen. (33.1) 

IV. Vragen over de inhoud van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) 
IV.A Vragen over de toegang tot nationale databanken met informatie over ondernemingen, die kunnen worden geraadpleegd 

door nationale aanbestedende diensten 
Ik heb geen toegang tot de informatie, als bedoeld in het UEA in bijlage. Kunt u de URL en/of het ID-nummer controleren of 

beschikbaar maken?  Als u deze vraag kiest, moet u na het opslaan (als klad) het UEA als bijlage uploaden. (34) Niet toegankelijk 

is:${Q34}
Ja, hieronder vindt u de URL. 
Ja, hieronder vindt u het ID-nummer. 
Nee. 
De betrokken URL is: (34.1) 
Het betrokken ID-nummer is: (34.2) 
Kunt u mij de relevante documenten verstrekken? (34.3) 
Ja. De relevante documenten zijn bijgevoegd. 
Nee. 

Ik heb toegang tot de informatie, als bedoeld in het UEA in bijlage, maar ik begrijp de informatie niet. Kunt u de inhoud toelichten? 

Als u deze vraag kiest, moet u na het opslaan (als klad) het UEA als bijlage uploaden. (34a) Niet begrijpelijk is:${Q34a}
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IV.B Vraag over een in een vorige aanbestedingsprocedure gebruikt UEA 
Heeft u de inhoud van het door de onderneming verstrekte UEA in bijlage gecontroleerd?  Als u deze vraag kiest, moet u na het 

opslaan (als klad) het UEA als bijlage uploaden.(35) 
Ja. 
Nee. 
Zo ja, vermeld de controledatum. (35.1) 
Heeft u onjuistheden/problemen gezien? (35.2) 
Ja. 
Nee. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 
Hebben deze onduidelijkheden/problemen geleid tot uitsluiting van de onderneming? (35.2.2) 
Ja. 
Nee. 
Licht toe waarom deze onduidelijkheden/problemen niet hebben geleid tot uitsluiting van de onderneming. (35.2.2.1) 
Kunt u relevante documentatie over de uitsluiting verstrekken? (35.2.2.2) 
Ja. De relevant documenten zijn bijgevoegd. 

Nee, deze documenten kunnen wij niet verstrekken. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 

V. Vragen over kwaliteitsnormen en normen inzake milieubeheer 

V.A Vragen over bewijsstukken inzake de naleving van kwaliteits- en milieunormen  
De documenten in bijlage moeten de naleving van de kwaliteits- en milieunormen bewijzen. Kunt u de authenticiteit van die 

documenten bevestigen?  Als u deze vraag kiest, moet u na het opslaan (als klad) een bijlage uploaden.(36) 
Ja, hierbij bevestig ik dat het document in bijlage authentiek is. 
Het document in bijlage is niet authentiek. 
Ik kan de authenticiteit van het document in bijlage niet bevestigen. (Dit antwoord mag alleen worden gekozen als deze vraag naar 

geen enkele instantie in het land kan worden doorgestuurd!) 
Licht toe waarom u de authenticiteit van het document in bijlage niet kunt bevestigen. (36.1) 
Bewijst het document in bijlage dat de onderneming voldoet aan de volgende kwaliteitsnorm? Als u deze vraag kiest, moet u na het 

opslaan (als klad) een bijlage uploaden. (37) Norm:${Q37}
Ja. 
Nee. 
Aan welke kwaliteitsnorm wordt volgens dit document voldaan? (37.1) 
Bewijst het document in bijlage dat de ondernemer voldoet aan de volgende milieubeheersnorm?  Als u deze vraag kiest, moet u na 

het opslaan (als klad) een bijlage uploaden. (37a) Norm:${Q37a}
Ja. 
Nee. 

Aan welke milieunorm wordt volgens dit document voldaan? (37a.1) 

V.B Vragen over de beschikbaarheid van de nodige documenten voor de onderneming binnen de vereiste termijn 
Kunt u bevestigen dat de onderneming niet in de mogelijkheid verkeerde om het certificaat voor de volgende kwaliteitsnorm 

(binnen de gestelde termijn) te verkrijgen? (38) Norm:${Q38}
Ja. 
Nee. 
Het certificaat ontbreekt: (38.1) 
omdat de onderneming niet aan de vastgestelde normen voldoet. 
door omstandigheden waarvoor de onderneming volledig zelf verantwoordelijk is. 
om andere redenen (vermeld in het vak "Opmerkingen bij het antwoord"). 
Kunt u bevestigen dat de onderneming niet in de mogelijkheid verkeerde om het certificaat voor de volgende milieubeheersnorm 

(binnen de gestelde termijn) te verkrijgen? (38) Norm:${Q38}
Ja. 
Nee. 
Het certificaat ontbreekt: (38a.1) 
omdat de onderneming niet aan de vastgestelde normen voldoet. 
door omstandigheden waarvoor de onderneming volledig zelf verantwoordelijk is. 

om andere redenen (vermeld in het vak "Opmerkingen bij het antwoord"). 
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VI. Vragen over de officiële lijst van marktdeelnemers en certificerende instanties 
VI.A Vragen met betrekking tot de authenticiteit van de bewijsstukken over de inschrijving van de onderneming op de officiële 

lijst van erkende ondernemingen 

Het document in bijlage moet bewijzen dat de onderneming op de officiële lijst van erkende ondernemingen staat. Kunt u de 

authenticiteit van dit document bevestigen?  Als u deze vraag kiest, moet u na het opslaan (als klad) een bijlage uploaden.(39) 

Ja, hierbij bevestig ik dat het document in bijlage authentiek is. 
Het document in bijlage is niet authentiek. 
Ik kan de authenticiteit van het document in bijlage niet bevestigen. (Dit antwoord mag alleen worden gekozen als deze vraag naar 

geen enkele instantie in het land kan worden doorgestuurd!) 
Licht toe waarom u de authenticiteit van het document in bijlage niet kunt bevestigen. (39.1) 

VI.B Vragen over de eisen voor inschrijving op de officiële lijst van erkende ondernemingen of voor certificering 

Is de betrokken onderneming in uw land gevestigd? (40) 
Ja. 
Nee. 
Is het u bekend of de onderneming is geregistreerd in een ander land? (40.1) 
Ja. 
Nee. 
Vermeld in welk land. (40.1.1) 
Licht toe. (40.1.1.1) 
Wanneer is voor het laatst gecontroleerd of de onderneming voldoet aan de eisen voor inschrijving op de officiële lijst van erkende 

ondernemingen of voor certificering? (41) 
Kunt u bevestigen dat de onderneming nog steeds voldoet aan de eisen voor inschrijving op de officiële lijst van erkende 

ondernemingen of voor certificering? (42) 
Ja. 
Nee. 
Weet ik niet. Toelichting eventueel in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 
Vermeld de controledatum. (42.1) 
Vermeld de controledatum. (42.2) 
Is de onderneming volgens de bewijsstukken geschikt voor het uitoefenen van de volgende activiteit? (43) ${Q43}
Ja. 
Nee. 
Weet ik niet. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 
Vermeld de controledatum. (43.1) 

Vermeld de controledatum. (43.2) 

VII. Vragen over abnormaal lage inschrijvingen 
VII.A Vragen over de naleving door de onderneming van haar verplichtingen uit hoofde van artikel 18, lid 2, van Richtlijn 

2014/24/EU 
Zijn er in uw land milieuregels en -verplichtingen van toepassing op de inschrijving van de onderneming?  Als u deze vraag kiest, 

moet u na het opslaan (als klad) de offerte en/of de toelichting van de onderneming als bijlage uploaden.(44) 
Ja. 
Nee. 
Weet ik niet. 
Licht toe waarom u geen informatie kunt verstrekken. (44.1) 
Vermeld de toepasselijke regels. Vermeld titel en referentie van de betrokken bepalingen/artikelen. (44.2) 
Voldoet de inschrijving van de onderneming aan de toepasselijke regels? (44.3) 
Ja. 
Nee. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 
Weet ik niet. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 

Zijn er in uw land sociale en arbeidsregels en -verplichtingen van toepassing op de inschrijving van de onderneming?  Als u deze 

vraag kiest, moet u na het opslaan (als klad) de offerte en/of de toelichting van de onderneming als bijlage uploaden.(45) 

Ja. 
Nee. 
Weet ik niet. 
Licht toe waarom u geen informatie kunt verstrekken. (45.1) 
Vermeld de toepasselijke regels. Vermeld titel en referentie van de betrokken bepalingen/artikelen en eventuele toepasselijke 

collectieve arbeidsovereenkomsten. (45.2) 
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Voldoet de inschrijving van de onderneming aan de toepasselijke regels? (45.3) 
Ja. 
Nee. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 
Weet ik niet. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 
Kunt u informatie verstrekken over het toepasselijke minimumloon? (45.4) 
Ja. 
Nee. 

De voor de inschrijving van de onderneming toepasselijke minimumlonen. (45.5) 

VII.B Vragen over de overeenstemming van de offerte met nationale technische normen 
Is de inschrijving van de onderneming in overeenstemming met de nationale technische normen?  Als u deze vraag kiest, moet u na 

het opslaan (als klad) de toelichting van de onderneming uploaden. (46)  Betrokken sector/diensten:${Q46}
Ja. 
Nee. 
Weet ik niet. 
Leg uit waarom de onderneming niet in overeenstemming is met de nationale technische normen. (46.1) 
Kunt u informatie verstrekken over de toepasselijke nationale technische normen? (46.2) 
Ja. 
Nee. 

Informatie over de toepasselijke nationale technische normen: (46.3) 

VII.C Vragen over de onderneming en staatssteun 

Heeft de onderneming staatssteun ontvangen? (47) 
Ja. 
Nee. 
Er kunnen geen gegevens worden verstrekt. (Dit antwoord mag alleen worden gekozen als deze vraag naar geen enkele instantie in 

het land kan worden doorgestuurd!) 
Licht toe waarom u geen informatie kunt verstrekken. (47.1) 

Is de staatssteun die de onderneming heeft ontvangen, verenigbaar met de interne markt in de zin van artikel 107 VWEU? (47.2) 

Ja. 
Nee. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 
Weet ik niet. Toelichting in het vak "Opmerkingen bij het antwoord". 
Geef eventueel nadere informatie over de groepsvrijstelling of individuele beschikking van de Commissie. Voeg indien mogelijk een 

kopie van het genomen besluit bij. (47.2.1) 
Voor sommige vragen zijn bijlagen verplicht. U kunt bijlagen toevoegen zodra het verzoek (als klad) is opgeslagen.   Als u 

verschillende vragen wil sturen over dezelfde onderneming, gebruik dan de functie "Verzoek kopiëren".  Bij het aanmaken van een 

verzoek kunt u alleen de hoofdvragen stellen (vetgedrukt). De afhankelijke vragen worden automatisch geselecteerd. De ontvanger 

krijgt die vragen alleen te zien als ze relevant zijn.
Persoonlijke gegevens in een informatieverzoek worden pas zichtbaar als het verzoek is aanvaard. De bijlagen kunnen pas worden 

geopend als het verzoek is aanvaard.  Als u niet alle vragen uit het verzoek kunt beantwoorden, kunt u het "Verzoek splitsen". Zo 

kunt u de vragen die u niet kunt beantwoorden, doorsturen naar een andere instantie in uw land.  U kunt op een verzoek reageren 

door de vragen te beantwoorden en waar mogelijk een toelichting te geven (in het vak "Opmerkingen bij het antwoord"). Als u 

antwoordt met vrije tekst, moet u altijd aangeven in welke taal u dat doet. 
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