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Betreft:  Uitnodiging tot inschrijving - aanbesteding nr. AO 275 "Modernisering 

van het communicatiesysteem en bijbehorende diensten" 
 
Aankondiging van opdracht nr. PB 2014/S 158-283594, gepubliceerd in het 
Publicatieblad van 20/08/2014 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

1. Onderwerp 

De Europese Rekenkamer is voornemens een contract te sluiten inzake de 
modernisering en het onderhoud van de installaties in conferentiezaal K2.001 en het 
onderhoud van de installaties in conferentiezaal K1.625 van de Europese Rekenkamer. 
Hierbij nodig ik u graag uit een offerte in te dienen voor deze opdracht. 

Het bijbehorende bestek, het ontwerpcontract en het aanbestedingsdossier zijn als 
bijlage bij deze uitnodiging tot inschrijving gevoegd en zijn uitsluitend online 
beschikbaar via de volgende link: 

http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/PublicProcurement.aspx 

In het bestek en het aanbestedingsdossier is beschreven welke documenten moeten 
worden overgelegd bij het indienen van een offerte, zoals de bewijsstukken inzake de 
rechtsbevoegdheid en de economische en financiële draagkracht en vakbekwaamheid en 
vakkundigheid. 

2. Bezichtiging ter plaatse 

Om u in staat te stellen, de aard en de omvang van de opdracht beter te beoordelen, is 
een bezichtiging ter plaatse gepland op 16 en 17 september 2014 (beide dagen om 
10.00 uur). Naar schatting is er anderhalve dag nodig om alle installaties van beide 
vergaderzalen te bezichtigen. De bezichtiging vindt plaats aan: de rue Alcide De 
Gasperi 12, L-1615 Luxemburg-Kirchberg (meld u bij de receptie van het hoofdgebouw 
van de Rekenkamer aan de rue Alcide De Gasperi 12, Luxemburg-Kirchberg). 

U wordt verzocht, uiterlijk op de dag voor de bezichtiging de dienst Aanbestedingen per 
e-mail (eca-cellule.marches@eca.europa.eu) te informeren over uw komst. 
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3. Indiening en presentatie van de inschrijvingen 

De inschrijvingen van de inschrijvers moeten bij ons in drievoud (een origineel en twee 
kopieën, die met een stempel "kopie" als zodanig zijn aangeduid) worden ingediend en 
zijn opgesteld in een van de officiële talen van de Europese Unie. 

De indiening van de offertes geschiedt naar keuze van de inschrijver: 

a) hetzij uiterlijk op 17 oktober 2014 per post of per besteldienst naar de zetel van de 
Rekenkamer (zie adres hierna), in welke gevallen de datum van verzending zal 
gelden, waarbij het poststempel of de datum van het ontvangstbewijs als bewijs 
dient; 

b) hetzij door afgifte, uiterlijk op 17 oktober 2014 om 17.00 uur op de zetel van de 
Rekenkamer (zie adres hierna). In dit geval wordt als bewijs van afgifte van de 
inschrijving een gedateerd ontvangstbewijs verstrekt dat is ondertekend door een 
ambtenaar bij de receptie van de Europese Rekenkamer, aan wie de stukken zijn 
overhandigd. De receptie is geopend van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 
uur, en is op zaterdag, zondag en feestdagen van de Rekenkamer gesloten. 

De inschrijvingen waarbij deze voorwaarden niet in acht werden genomen, worden als 
niet-ontvankelijk aangemerkt. 

In alle gevallen en ongeacht de gebruikte verpakking dient de verpakking op zodanige wijze 
gesloten te zijn dat de onschendbaarheid ervan gewaarborgd blijft tot de opening door de 
bevoegde diensten. 

De inschrijver dient derhalve de volgende regels met betrekking tot de indiening in acht te 
nemen: 

o de inschrijving moet in drie exemplaren worden toegestuurd of afgeleverd in een 
dubbele envelop of verpakking die op passende wijze is gesloten en waarop een 
duidelijk teken is aangebracht waarmee de afzender kan worden geïdentificeerd; 
 

o op de buitenste envelop/verpakking moet het volgende worden vermeld: 

Cour des Comptes européenne 
Réception - Cellule Marchés 

Appel d’offres n° AO 275   
12, rue Alcide De Gasperi 

L – 1615 Luxemburg 
 

«Appel d’offres - ne pas ouvrir par l'agent de la réception ni aucune personne non 
habilitée" 

 
o op de binnenste envelop/verpakking moet het volgende worden vermeld: 

 

Cour des Comptes européenne 
Appel d’offres n° AO 275   

- Offre de la société . . . . . . . . . . .- 
 

«Appel d’offres - ne pas ouvrir par l'agent de la réception ni aucune personne non 
habilitée" 
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o indien zelfklevende enveloppen worden gebruikt, moeten deze worden gesloten met 

plakband waarover de handtekening van de afzender wordt geplaatst. 

Iedere inschrijving moet: 

- zijn ondertekend door de inschrijver of zijn gevolmachtigd vertegenwoordiger; 

- perfect leesbaar zijn om elke twijfel over woorden en cijfers te vermijden; 

- zijn opgesteld overeenkomstig de in het aanbestedingsdossier opgenomen 
standaardformulieren (bijlage 3). 

Indien bewijsstukken of gevraagde documenten ontbreken, kan de inschrijving van de 
inschrijver worden uitgesloten. 

4. Geldigheid van de inschrijving: 

De inschrijver is gehouden alle voorwaarden van zijn inschrijving negen maanden na de 
uiterste datum voor de indiening van de offertes te handhaven. 

Zodra de Rekenkamer de inschrijving heeft geopend, wordt het document haar eigendom en 
wordt het vertrouwelijk behandeld. 

5. Algemene voorwaarden 

Het indienen van een inschrijving betekent voor de inschrijver: 

- een algehele aanvaarding van de Financiële Regels1 en de bijbehorende 
uitvoeringsvoorschriften2 die van toepassing zijn op de aanbestedingsprocedure en 
uitvoering van het contract; 

- dat hij zich volledig akkoord verklaart met de in deze uitnodiging tot inschrijving, 
het aanbestedingsdossier en het contract opgenomen voorwaarden; 

- de onherroepelijke verbintenis tot uitvoering van het contract volgens de 
voorwaarden van zijn offerte, indien deze wordt aanvaard; 

- dat hij afziet van zijn eigen voorwaarden voor verkoop, werken en/of diensten; 

- dat hij erkent dat hij de omvang en kwaliteit van de gevraagde prestaties alsmede 
eventuele moeilijkheden heeft kunnen beoordelen. 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot 

vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie en tot intrekking 
van Verordening (EG, Euratom) nr. 1605/2002 (PB L 298 van 26.10.2012). 

2 Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 1268/2012 van de Commissie van 29 oktober 2012 houdende 
uitvoeringsvoorschriften voor Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees Parlement en de 
Raad tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting van de Unie (PB 
L 362 van 31.12.2012, blz. 1). 



Europese Rekenkamer – Aanbesteding 275 

4 

 

6. Contacten met de instelling 

Gedurende de hele procedure mag er slechts bij uitzondering contact plaatsvinden tussen de 
Rekenkamer en de inschrijvers, en wel in de volgende omstandigheden: 

- vóór de uiterste datum voor het indienen van de offertes: 

 kan de Rekenkamer op initiatief van de inschrijvers nadere inlichtingen 
verstrekken, doch uitsluitend over de aard van de opdracht; 

 worden de inschrijvers aangemoedigd, melding te maken van elke fout die zij 
aantreffen in de aanbestedingsstukken. 

Verzoeken om aanvullende informatie of andere vormen van contact dienen schriftelijk 
plaats te vinden: 

• en 
te worden gericht aan onderstaand adres: 

Cour des Comptes européenne 
 Cellule Marchés 

Appel d’offres n° AO 275 
12, rue Alcide De Gasperi 

L – 1615 Luxemburg 

• of 
per fax te worden verzonden naar het nummer:  +352 4398-46667 

• da
n wel per e-mail te worden verzonden naar: eca-cellule.marches@eca.europa.eu 

 

Verzoeken om aanvullende informatie die minder dan vijf werkdagen vóór de uiterste datum 
voor het indienen van de offertes worden ontvangen, worden niet beantwoord. 

 De Rekenkamer kan eigener beweging kandidaten in kennis stellen van 
eventuele tikfouten, onzorgvuldigheden, weglatingen of andere feitelijke 
tekortkomingen in de tekst van de aanbestedingsstukken. 

In voorkomend geval worden nadere informatie en voornoemde gegevens op dezelfde datum 
aan alle kandidaten verstrekt via de internetsite van de Rekenkamer. 

De kandidaten wordt met klem aangeraden, de internetsite van de Rekenkamer 
regelmatig te raadplegen, aangezien daar vóór de uiterste datum voor het indienen van 
de offertes te allen tijde aanvullende informatie aan kan worden toegevoegd: 

http://www.eca.europa.eu/fr/Pages/PublicProcurement.aspx 

- na het openen van de offertes: 

 mag de Rekenkamer, indien een inschrijving verduidelijking behoeft of indien 
aperte materiële fouten in de inschrijving moeten worden verbeterd, met de 
inschrijver contact opnemen, met dien verstande dat dit niet mag leiden tot 
wijziging van de voorwaarden van de inschrijving. 

 

7. Sluiting van het contract 

Deze uitnodiging tot inschrijving schept voor de Rekenkamer geen verplichtingen. Deze 
ontstaan pas bij het sluiten van het contract met de inschrijver aan wie dit werd gegund. 
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De Rekenkamer 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. In voorkomend geval 
wordt dit besluit gemotiveerd ter kennis van de inschrijvers gebracht. 

De inschrijvers zullen worden geïnformeerd over het gevolg dat aan hun inschrijving is 
gegeven. 

8.  Persoonsgegevens 

De verdere behandeling van uw reactie op de uitnodiging tot inschrijving houdt in dat er 
persoonsgegevens worden geregistreerd en verwerkt (zoals naam, adres, cv). Deze gegevens 
zullen 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 aangegeven zijn de antwoorden op de vragen en de gevraagde 
persoonsgegevens noodzakelijk voor het beoordelen van uw offerte, overeenkomstig de 
specificaties in deze uitnodiging tot inschrijving, en worden deze met dit oogmerk uitsluitend 
door het comité voor de evaluatie van inschrijvingen en de voor deze opdracht 
verantwoordelijke dienst verwerkt. 

Anderzijds kunnen persoonsgegevens in voorkomend geval worden overgedragen aan de 
Europese Rekenkamer (als controleorgaan), aan de instantie voor financiële 
onregelmatigheden en aan de diensten van het Europees Bureau voor fraudebestrijding 
(OLAF) van de Europese Commissie. 

U kunt uw persoonsgegevens opvragen en verzoeken om correctie van onjuiste of onvolledige 
persoonsgegevens. Met vragen inzake de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich 
wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van de Rekenkamer. Wat betreft de 
verwerking van uw persoonsgegevens hebt u te allen tijde het recht, zich te wenden tot de 
Europese toezichthouder voor gegevensbescherming. 

De gegevens van economische actoren die in een van de in de artikelen 106, 107, 109, lid 1, 
onder b) en artikel 109, lid 2, onder a), van de Financiële Regels genoemde situaties verkeren, 
kunnen in een centrale databank worden opgenomen en worden meegedeeld aan de 
aangewezen personen van de Commissie, andere instellingen, agentschappen, autoriteiten en 
organen, als vermeld in artikel 108, leden 1 en 2, van de Financiële Regels. 

Dit geldt ook voor personen die ten aanzien van de bovenbedoelde ondernemers over 
vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheden beschikken. Eenieder die in de 
gegevensbank is opgenomen, heeft het recht, door middel van een verzoek aan de 
rekenplichtige van de Commissie, kennis te nemen van de gegevens die op hem betrekking 
hebben. 

 
9. Opening van de inschrijvingen 

Inschrijvers of hun vertegenwoordigers die aanwezig willen zijn bij de opening van de 
inschrijvingen, die zal plaatsvinden op 22 oktober 2014 om 10.00 uur aan de rue Alcide De 
Gasperi 12 te Luxemburg Kirchberg, dienen dit uiterlijk op 21 oktober 2014 om 12.00 uur 
schriftelijk kenbaar te maken (e-mail: eca-cellule.marches@eca.europa.eu, fax +352.4398-
46667) en een vertegenwoordigingsmachtiging van de inschrijvende onderneming over te 
leggen. Per onderneming of consortium wordt slechts één persoon toegelaten. 
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10. Bijlagen 

De volgende bijlagen maken integrerend deel uit van deze uitnodiging tot inschrijving: 

1. Ontwerpcontract 

2. Bestek 

3. Aanbestedingsdossier (dit dossier bevat alle standaardformulieren en vermeldt 
welke documenten moeten worden opgesteld voor de indiening van een 
inschrijving) 

 

Hoogachtend, 

 

 

          
Zacharias Kolias 
 


