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 A  ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 

 

1. BESCHRIJVING EN DOEL VAN DE OPDRACHT 

In onderhavig bestek worden de voorwaarden vastgelegd waaronder de Europese 
Rekenkamer, hierna "de Rekenkamer" genoemd, op grond van een openbare procedure met 
voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van opdracht (PB S158-283594 van 
20/08/2014) aan een ondernemer, hierna "de contractant" genoemd, de modernisering en het 
onderhoud van de installaties van de conferentiezaal K2.001 en het onderhoud van de 
installaties van de conferentiezaal K1.625 van de Rekenkamer toevertrouwt. 
 
De ondernemingen moeten bij het opstellen van hun inschrijving onderhavig bestek 
nauwkeurig volgen. De inschrijving van de geselecteerde inschrijver maakt deel uit van de 
voorwaarden waaronder de contractant zich verbindt tot het uitvoeren van de opdracht. 
 
De totale geraamde waarde van de opdracht bedraagt ongeveer 1 500 000 EUR voor de 
volledige looptijd van het dienstencontract. 
 

2. RECHTSGRONDSLAG EN ALGEMENE BEGINSELEN  

De aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht zijn geregeld bij 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 van de Raad (hierna "het 
Financieel Reglement" genoemd) en 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 (hierna 
"Uitvoeringsvoorschriften voor het Financieel Reglement" genoemd), als gewijzigd. 
 
De procedure voor het plaatsen van de opdracht is een openbare procedure. De deelname aan 
deze aanbestedingsprocedure staat onder gelijke voorwaarden open voor alle natuurlijke 
personen en rechtspersonen van de Europese Unie. 
 
Onderhavige aanbesteding is concurrentiegericht. Iedere inschrijver die tracht vertrouwelijke 
informatie te krijgen, ongeoorloofde overeenkomsten te sluiten, met andere contractanten 
heimelijke afspraken te maken of maatregelen te treffen, bij het personeel van de Rekenkamer 
steun te krijgen of op enigerlei wijze probeert het beoordelingscomité of de leden daarvan 
tijdens de gunningsprocedure te beïnvloeden, wordt van deze procedure uitgesloten. 
 
De aanbestedende dienst kan administratieve en financiële sancties opleggen aan inschrijvers 
die zich in een van de uitsluitingsgevallen bevinden die worden vermeld in de artikelen 106 
en 107 van voornoemd Financieel Reglement krachtens artikel 109 van dat Reglement. 
 
Bovendien worden de inschrijvers eraan herinnerd dat het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) in het kader van onderhavige aanbestedingsprocedure en in het 
kader van de uitvoering van de opdracht, controles en inspecties kan uitvoeren bij de 
Rekenkamer en bij de inschrijvers overeenkomstig Verordening (Euratom, EG) nr. 2185/96 
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van de Raad en Verordening (EU, Euratom) nr. 883/2013 van het Europees Parlement en de 
Raad van 11 september 2013 betreffende onderzoeken door het Europees Bureau voor 
fraudebestrijding (OLAF) en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1073/1999 van het 
Europees Parlement en de Raad en Verordening (Euratom) nr. 1074/1999 van de Raad. 
 

3. AANBESTEDINGSSTUKKEN 

Onderhavige procedure wordt geregeld door de volgende documenten: 

1. Aankondiging van de voornoemde opdracht 

2. Uitnodiging tot inschrijving 

3. Ontwerpovereenkomst (bijlage 1 bij de uitnodiging tot inschrijving) 

4. Bestek (bijlage 2 bij de uitnodiging tot inschrijving) 

A. Administratieve bepalingen 

B. Technische en contractuele bepalingen 

5. Inschrijvingsdossier (bijlage 3 bij de uitnodiging tot inschrijving). 

 

4. VERLOOP VAN DE PROCEDURE 

De aanbestedingsprocedure verloopt volgens de hieronder beschreven fasen. 

a. Fase van selectie van de inschrijvers 

Tijdens deze fase controleert de aanbestedende dienst op basis van de gevraagde documenten 
of de inschrijvers zich niet in een van de hierna opgesomde uitsluitingsgevallen bevinden (zie 
punt 7) en of de inschrijvers voldoen aan de hierna opgesomde selectiecriteria (zie punt 8). 

Uitsluitend de inschrijvingen van de inschrijvers die na afloop van deze fase zijn geselecteerd, 
worden beoordeeld met het oog op de gunning van de opdracht in fase b). 

b. Gunning van de opdracht 

Tijdens deze fase beoordeelt de aanbestedende dienst op basis van de gevraagde documenten 
of de inschrijvingen van de inschrijvers voldoen aan de vereisten van het bestek en beoordeelt 
hij de prijs ervan volgens de hierna beschreven beoordelingsmethode (zie de punten 9, 10 en 
11). 

 

5. VORM, INHOUD EN STRUCTUUR VAN DE INSCHRIJVING 

De inschrijvingen moeten duidelijk en beknopt zijn en moeten op een samenhangende manier 
zijn samengevoegd (bijvoorbeeld ingebonden of aan elkaar geniet, enz.). De inschrijver wordt 
ook verzocht om zich te houden aan het inschrijvingsdossier in bijlage 3 bij de uitnodiging tot 
inschrijving. Dit dossier bevat alle standaardantwoordformulieren en vermeldt duidelijk alle 
documenten die moeten worden opgesteld om een inschrijving in te dienen. 

De brief met de uitnodiging tot inschrijving bevat alle informatie over de na te leven 
voorwaarden en de modaliteiten voor het indienen van de inschrijving. 

Elke inschrijving moet zo zijn gestructureerd dat het de volgende vijf delen omvat: 
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Eerste deel: administratieve informatie 
Tweede deel: uitsluitingscriteria 
Derde deel: selectiecriteria 
Vierde deel: gunningscriterium – technische offerte 
Vijfde deel: gunningscriterium – financiële offerte 

 

6. EERSTE DEEL: ADMINISTRATIEVE INFORMATIE 

In het eerste deel moet de inschrijver de volgende stukken overleggen: 

- een begeleidende brief met de handtekening van een vertegenwoordiger die naar 
behoren is gevolmachtigd om namens de firma of de groep verbintenissen aan te gaan 
en met de naam, het adres, het faxnummer en het e-mailadres van de persoon die 
verantwoordelijk is voor de indiening van de inschrijving; 

- het formulier met financiële identificatiegegevens, ingevuld en ondertekend door een 
gemachtigd vertegenwoordiger van de inschrijver, opgenomen in bijlage 3 van de 
uitnodiging tot inschrijving (formulier 1); dit formulier moet vergezeld gaan van een kopie 
van een uittreksel met bankgegevens dat door de bank is afgegeven, of een kopie van een 
rekeningafschrift; 

- het standaardidentificatieformulier (formulier 2) van de inschrijver in bijlage 3 van de 
uitnodiging tot inschrijving. 

 

7. TWEEDE DEEL: UITSLUITINGSCRITERIA EN BEWIJSMIDDELEN 

7.1. Uitsluiting van deelname aan de opdracht 

Overeenkomstig artikel 106 van het Financieel Reglement worden inschrijvers van deelname 
aan een opdracht uitgesloten indien: 

a) zij in staat van faillissement, vereffening, akkoord of surseance van betaling verkeren 
of wier faillissement is aangevraagd of tegen wie een procedure van vereffening, akkoord 
of surseance van betaling loopt, dan wel die hun werkzaamheden hebben gestaakt of in een 
overeenkomstige toestand verkeren als gevolg van een soortgelijke procedure krachtens de 
nationale wet- en regelgeving;  

b) zij of personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid over 
hen bij een rechterlijke beslissing van een bevoegde instantie in een lidstaat die kracht van 
gewijsde heeft, veroordeeld zijn geweest voor een delict dat de beroepsmoraliteit in het 
gedrang brengt; 

c) zij zich schuldig hebben gemaakt aan een ernstige beroepsfout aangetoond door 
middelen die de aanbestedende diensten kunnen rechtvaardigen, met inbegrip van besluiten 
van de EIB en internationale organisaties; 

d) zij niet hebben voldaan aan hun verplichtingen tot betaling van 
socialezekerheidsbijdragen of belastingen volgens de wetgeving van het land waar zij zijn 
gevestigd of van het land van de aanbestedende dienst dan wel van het land waar de 
opdracht moet worden uitgevoerd; 
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e) zij of personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid over 
hen bij een rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld zijn geweest 
voor fraude, corruptie, deelname aan een criminele organisatie, witwassen van geld of 
enige andere illegale activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt; 

f) zij het voorwerp zijn van een administratieve sanctie bedoeld in artikel 109, lid 1, 
van het Financieel Reglement. 

De punten b) en e) van het eerste lid zijn niet van toepassing wanneer gegadigden of 
inschrijvers kunnen aantonen dat er voldoende maatregelen zijn genomen tegen personen met 
vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid over hen die het voorwerp vormen 
van een rechterlijke beslissing zoals genoemd onder punten b) en e) van het eerste lid. 
 

7.2. Uitsluiting van de gunning van de opdracht 

Op straffe van uitsluiting van de gunning van de opdracht moeten inschrijvers tijdens de fase 
van gunning van de opdrachten op erewoord verklaren: 

 
a) dat zij niet in een belangenconflict verkeren. De Rekenkamer moet zich ervan 
vergewissen dat de inschrijver op het ogenblik van indiening van zijn inschrijving geen 
belangenconflict heeft in verband met onderhavige aanbesteding, in het bijzonder als 
gevolg van economische belangen, politieke of nationale affiniteiten, familie- of 
emotionele banden of enig ander verband of gedeeld belang. De Rekenkamer behoudt zich 
het recht voor om te beoordelen of er al dan niet een belangenconflict bestaat; 

b) dat zij de aanbestedende dienst onverwijld op de hoogte zullen brengen van elke 
situatie die een belangenconflict vormt of die aanleiding kan geven tot een 
belangenconflict; 

c) dat zij geen aanbieding zullen doen van om het even welke soort waaruit in het kader 
van de opdracht een voordeel kan worden gehaald; 

d) dat zij nooit aan of van wie dan ook voordelen, in geld of in natura, hebben 
toegekend, hebben gevraagd, hebben proberen te verkrijgen of hebben aanvaard, en dat zij 
zich daarvan ook in de toekomst zullen onthouden, voor zover dergelijke gedragingen 
direct of indirect als een illegale handeling of een vorm van corruptie kunnen worden 
beschouwd, omdat zij een aansporing of beloning in verband met de gunning van de 
opdracht vormen; 

e) dat de aan de Rekenkamer verstrekte gegevens in het kader van onderhavige 
openbare aanbesteding nauwkeurig, oprecht en volledig zijn; 

f) dat indien de opdracht aan hen wordt gegund, zij op verzoek bewijs zullen 
overleggen dat zij zich in geen van de gevallen beschreven in 7.1 a), b), d) en e) hierboven 
bevinden. 

 
7.3. Bewijsmiddelen 

a) Inschrijvers moeten een naar behoren ondertekende en gedagtekende verklaring op 
erewoord indienen (zie bijlage 3 - formulier 5 van de uitnodiging tot inschrijving) waaruit 
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blijkt dat zij zich niet bevinden in de gevallen die vermeld worden in de artikelen 106 en 
107 van het Financieel Reglement en die hiervoor omschreven worden. 

b) De geselecteerde inschrijver moet binnen een termijn van tien dagen vóór 
ondertekening van het contract de in het volgende punt vermelde bewijsstukken 
overleggen, vergezeld van de in de vorige paragraaf vermelde verklaring. 

c) De aanbestedende dienst aanvaardt als genoegzaam bewijs dat de geselecteerde 
inschrijver zich niet in een van de in punt 7.1 a), b) of e) vermelde gevallen bevindt, een 
uittreksel uit het strafregister of, bij ontbreken daarvan, een gelijkwaardig document, 
afgegeven door een gerechtelijke of overheidsinstantie van het land van oorsprong of van 
herkomst, waaruit blijkt dat hij aan deze eisen voldoet. 

d) De aanbestedende dienst aanvaardt als voldoende bewijs dat de geselecteerde 
inschrijver zich niet in een van de in punt d) vermelde gevallen bevindt, een getuigschrift, 
afgegeven door de bevoegde instantie van de betrokken lidstaat. 

e) Indien een dergelijk document of getuigschrift niet door het betrokken land wordt 
afgegeven en voor de andere in 7.1 c) en f) genoemde uitsluitingsgevallen, kan het worden 
vervangen door een verklaring onder ede of, bij ontbreken daarvan, door een plechtige 
verklaring die door de betrokkene is afgelegd ten overstaan van een gerechtelijke of 
overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van 
oorsprong of herkomst. 

Deze documenten of getuigschriften moeten geldig zijn op de uiterste datum voor de 
ontvangst van de inschrijvingen en moeten in elk geval minstens twaalf maanden vóór deze 
uiterste datum zijn afgegeven. 

Naargelang van de nationale wetgeving van het land waar de inschrijver is gevestigd, moeten 
de in de paragrafen a) en c) hiervoor vermelde documenten betrekking hebben op 
rechtspersonen en natuurlijke personen, met inbegrip van, indien de aanbestedende dienst het 
nodig acht, de bedrijfsleiders of elke andere persoon met vertegenwoordigings-, beslissings- 
of controlebevoegdheid namens de inschrijver. 

Om te kunnen bepalen of de onderaannemers van de inschrijvers aan de vereiste uitsluitingscriteria 
voldoen, moeten de inschrijvers, op uitdrukkelijk verzoek van de Rekenkamer, voor elke 
onderaannemer de verklaring op erewoord van deze onderaannemer overleggen voor wat betreft de 
uitsluitingscriteria en de afwezigheid van een belangenconflict (zie punt 12). 

Als er twijfels bestaan omtrent deze verklaring op erewoord, kan de Rekenkamer verzoeken 
om overlegging van de in de punten c) en e) hiervoor vermelde bewijsstukken. 
 

8. DERDE DEEL: SELECTIECRITERIA  

De inschrijvers moeten het bewijs overleggen van hun rechtsbevoegdheid, economische en 
financiële draagkracht en vakbekwaamheid en vakkundigheid om de in onderhavige opdracht 
bepaalde taken uit te voeren. 

Een ondernemer mag, in voorkomend geval en voor een specifieke opdracht, een beroep doen 
op de bekwaamheid van andere entiteiten, ongeacht de bestaande juridische band tussen hem 
en die entiteiten. In dat geval moet hij de aanbestedende dienst bewijzen dat hij over de 
middelen zal beschikken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, 
bijvoorbeeld door overlegging van een verbintenis van deze entiteiten tot het ter beschikking 
stellen van die middelen en door overlegging van het bewijs van hun economische en 
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financiële draagkracht en vakbekwaamheid en vakkundigheid met betrekking tot het deel van 
de opdracht dat hun zal worden toevertrouwd. 

 
8.1. Rechtsbevoegdheid 

De inschrijvers moeten het bewijs overleggen dat ze zijn gemachtigd om de voor de opdracht 
beoogde activiteit uit te voeren door het overleggen van het bewijs van inschrijving in het 
beroeps- of handelsregister volgens de wettelijke voorschriften van het land waar de 
inschrijver is gevestigd. 

Indien uit het bewijs van inschrijving in het beroeps- of handelsregister de identiteit van de 
vertegenwoordiger die naar behoren is gevolmachtigd om in naam van de onderneming en/of 
de combinatie van ondernemingen verbintenissen aan te gaan, niet blijkt, moeten de 
inschrijvers een document overleggen waarin de gegevens zijn vermeld van de 
vertegenwoordiger die naar behoren is gevolmachtigd om in naam van de onderneming en/of 
de combinatie van ondernemingen verbintenissen aan te gaan. 

8.2. Economische en financiële draagkracht 

De inschrijvers moeten aantonen dat zij over voldoende economische en financiële 
draagkracht beschikken om het dienstencontract te kunnen uitvoeren. 

Met het oog op de verificatie van dit criterium moet de inschrijver in zijn inschrijving het 
volgende vermelden: 

1) de balansen en resultatenrekeningen van de drie afgelopen jaren (2013-2012-2011); 

2) de totale jaaromzet en de jaaromzet betreffende de diensten waarop de opdracht 
betrekking heeft (modernisering en (preventief en corrigerend) onderhoud) over de 
laatste drie boekjaren, (2013-2012-2011); 

3) een bewijs van een afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering die verband 
houdt met het soort onder deze opdracht vallende diensten. 

De financiële en economische draagkracht van de inschrijvers wordt beoordeeld aan de hand 
van de bovenvermelde documenten, die de inschrijvers moeten indienen. 

De financiële en economische draagkracht moet ten minste aan de volgende vereisten 
voldoen: 

1. Balansen en resultatenrekeningen 

De onderneming moet aantonen, in een goede en gezonde financiële situatie te verkeren. 

2. De totale omzet 

De globale gemiddelde omzet over de drie afgelopen boekjaren moet 700 000 euro bedragen. 

3. De omzet met betrekking tot de diensten waarop de opdracht betrekking heeft 
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De gemiddelde omzet over de drie afgelopen boekjaren met betrekking tot de diensten waarop 
de opdracht betrekking heeft, moet 500 000 euro bedragen voor de modernisering en 200 000 
euro voor het onderhoud. 

4. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering 

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering moet ten minste de geschatte waarde van de 
opdracht dekken. De inschrijver dient bewijs over te leggen dat hij de verzekering(en) heeft 
die eventuele schade dekt/dekken die eventueel door zijn personeel, zijn medecontractanten 
en/of zijn onderaannemers wordt veroorzaakt aan het gebouw, de installaties en/of het 
personeel van de Rekenkamer gedurende de volledige periode waarin de diensten worden 
verleend. Deze verzekering is verplicht. 

Wanneer de inschrijver om een uitzonderlijke, door de aanbestedende dienst gegrond geachte 
reden de gevraagde referenties niet kan leveren, mag hij zijn economische en financiële 
draagkracht bewijzen met elk ander middel dat de aanbestedende dienst geschikt acht. 

8.3. Vakbekwaamheid en vakkundigheid 

De inschrijvers moeten aantonen dat zij over de vakbekwaamheid en vakkundigheid 
beschikken om het contract te kunnen uitvoeren overeenkomstig de contractuele bepalingen, 
rekening houdend met de waarde en de omvang van de opdracht. 

De inschrijvers hebben de vereiste bekwaamheid als zij: 

1) de afgelopen drie jaar soortgelijke diensten hebben verleend.  

Met het oog hierop verstrekken de inschrijvers een lijst met minstens drie referenties 
(lopende of uitgevoerde contracten). 

Minimumcriteria: 

- minstens één contract dat betrekking heeft op de installatie van audiovisuele 
apparatuur; 

- minstens twee contracten met betrekking tot preventief en corrigerend onderhoud 
(niet noodzakelijk contracten met volledige garantie), 

uitgevoerd gedurende de afgelopen drie jaar, met vermelding van de periode, het 
bedrag, de plaats van uitvoering en een beschrijving van de aard van de uitgevoerde 
diensten. 

Uitsluitend contracten met een minimumwaarde van 500 000 euro voor de installatie 
van audiovisuele apparatuur, en van 50 000 euro per contract voor preventief en 
corrigerend onderhoud worden in aanmerking genomen. 

Voor contracten met betrekking tot de installatie van audiovisuele apparatuur dienen 
de inschrijvers te bewijzen dat zij soortgelijke contracten hebben uitgevoerd. Het 
bewijs kan worden geleverd aan de hand van verschillende contracten die betrekking 
hebben op de verschillende aspecten van de installatie van audiovisuele apparatuur, 
met een globale waarde van minimaal 500 000 euro. 
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2) een verklaring overleggen betreffende het gemiddelde jaarlijkse personeelsbestand 
van de inschrijver en eventueel zijn onderaannemers, alsmede de omvang van het 
kaderpersoneel in de afgelopen drie jaar. 

Minimumcriteria: ten minste vier werknemers, waaronder een leidinggevende. 

3) het bewijs leveren dat zij voor de in het kader van de opdracht beoogde soort 
activiteiten: 

- één projectleider hebben met een ervaring van minstens vijf jaar die twee soortgelijke 
projecten heeft uitgevoerd op het gebied van de installatie van audiovisuele 
apparatuur, en 

- technisch personeel hebben dat wordt ingezet voor de installatie en het onderhoud 
van het materieel en dat over minstens drie jaar ervaring beschikt. 

Met het oog hierop verstrekken de inschrijvers een verklaring betreffende de 
kwalificaties van de projectleider en het technisch personeel. 

 

9. Vierde deel: gunningscriterium– technische offerte 

De opdracht zal worden gegund aan de inschrijver met de economisch voordeligste 
inschrijving, rekening houdend met de hierna beschreven criteria. 

9.1. Over te leggen documenten met betrekking tot de technische 
gunningscriteria  

In dit deel moeten de documenten worden opgesomd waaruit de verdiensten van de 
inschrijving blijken, zodat de technische gunningscriteria kunnen worden beoordeeld. 

 

1) het geplande beginseldiagram voor de installatie; 

2) de technische specificaties van alle voorgestelde apparatuur afzonderlijk (31 
elementen – zie bijlage B); 

3) een lijst van referenties van vergelijkbare installaties als die waarop dit technisch 
bestek betrekking heeft, opgenomen in onderstaande tabel (10 van de 31 elementen). 
Voor elk element onder onderdeel 3 dient de inschrijver op beschrijvende, exhaustieve 
wijze aan te tonen dat de apparatuur die hij voorstelt van goede kwaliteit is. 
Referenties naar de projecten waarbij hij deze uitrustingsstukken reeds gebruikt heeft, 
dienen als een van de bewijsmiddelen voor de goede kwaliteit van het product. De 
tevredenheidscertificaten worden eveneens beschouwd als bewijsmiddel. Indien niet 
ten minste één van deze beide bewijzen wordt overgelegd, is de inschrijver 
gemachtigd om elk ander element te verstrekken waaruit de kwaliteit blijkt, behalve de 
voor deel 2 overgelegde technische specificatie. 
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Voor het vergader- en vertaalsysteem 1. Centrale van het vergadersysteem met 

installatie voor simultaanvertaling 

 2. Bedieningspaneel ‘afgevaardigde’ 

 3. Lessenaar ‘tolk’ 

Voor het videosysteem: 1. Camera’s 

 2. In het meubilair ingebouwde schermen – 
‘afgevaardigde’ 

 3. In het meubilair ingebouwde schermen – 
‘voorzitter’ 

 4. Projector 

 5. Glasvezelinterfacemodule voor de 
ingangspunten in de hoofdtafel 

 6. Multiformaatmatrix 

 7. Webstreamingmodule 

 

9.2. Beoordeling van de technische gunningscriteria 

Aan de hand van de gunningscriteria wordt een eerste selectie gemaakt van de inschrijvingen 
van inschrijvers die zich niet in de uitsluitingsgevallen bevinden en die voldoen aan de 
selectiecriteria. 

Het doel van de gunningscriteria is het beoordelen van de kwaliteit van de inschrijving op 
basis van het voorstel van de inschrijver. 

De technische evaluatie zal gebaseerd zijn op de volgende elementen: 

Nr. Technische gunningscriteria 
(Maximaal aantal toe 

te kennen punten) 

1 Begrip van het project, beoordeeld aan de hand van 

het diagram 
5 

2 Technische waarde van de voorgestelde apparatuur, 

beoordeeld aan de hand van de technische 

specificaties 

65 
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3 Kwaliteit van de voorgestelde apparatuur 30 

Totaal  100 

 

Het resultaat van de technische evaluatie is de som van de bij de beoordeling van elk 
criterium verkregen punten. Alleen de inschrijvingen waarvoor ten minste de helft van de 
punten voor elk criterium zijn verkregen, worden in aanmerking genomen voor de gunning 
van de opdracht. 

Aangezien de beoordeling van de offertes hoofdzakelijk de kwaliteit van de voorgestelde 
diensten betreft, dienen de inschrijvers alle in onderhavig bestek genoemde aspecten uit te 
werken teneinde zoveel mogelijk punten te verkrijgen. Met het eenvoudigweg overnemen van 
de in het bestek uiteengezette vereisten zonder in te gaan of de details of de toegevoegde 
waarde nader toe te lichten, wordt de goede kwaliteit van de offerte niet aangetoond. 

Indien een inschrijver in zijn inschrijving voorstelt verder te gaan dan de in de technische 
specificaties beschreven minimale vereisten, is hij gedurende de uitvoeringsperiode van het 
contract aan dit voorstel gebonden ingeval de opdracht aan hem wordt gegund. 

Voor het diagram dient de inschrijver een document over te leggen dat beknopt en tevens 
gedetailleerd is. In het document moet de essentie van het project evenals de 
tenuitvoerlegging ervan worden aangetoond, en moeten alle elementen worden genoemd. 
Gebruikmaking van stroomdiagrammen is verplicht, maar vormt niet de enige methode. Aan 
een diagram dat niet aan de vraag beantwoordt, worden 0 tot 3 punten toegekend, naargelang 
van de verstrekte elementen. Aan een diagram waarin alle noodzakelijke elementen worden 
genoemd maar dat niet voldoende gedetailleerd is, worden 3 punten toegekend. Aan een 
diagram dat in de gevraagde vorm wordt gepresenteerd worden 4 punten toegekend. Aan een 
vollediger schema dan hetgeen gevraagd wordt, worden 5 punten toegekend. 

Zoals reeds aangegeven, moet voor elk van de 31 elementen een technische specificatie 
worden verstrekt. Elke technische specificatie wordt aan de hand van dezelfde criteria 
beoordeeld. Indien de technische specificatie conform is, wordt daaraan 1 punt toegekend; 
maximaal 2 punten worden toegekend indien de technische specificaties hoger liggen. In dit 
deel kunnen drie extra punten worden verkregen voor andere informatie die als relevant wordt 
beschouwd. 

Voor het derde deel (een referentielijst van installaties) worden maximaal 30 punten 
toegekend op basis van de beoordeling van referenties of soortgelijke documenten. De punten 
voor de tien verschillende elementen worden als volgt gewogen: 

Voor het vergader- en vertaalsysteem 1. Centrale van het vergadersysteem met 

installatie voor simultaanvertaling (5 punten) 

 2. Bedieningspaneel ‘afgevaardigde’ (2 

punten) 
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 3. Lessenaar ‘tolk’ (2 punten) 

Voor het videosysteem: 1. Camera’s (4 punten) 

 2. In het meubilair ingebouwde schermen – 
‘afgevaardigde’ (2 punten) 

 3. In het meubilair ingebouwde schermen – 
‘voorzitter’ (2 punten) 

 4. Projector (5 punten) 

 5. Glasvezelinterfacemodule voor de 
ingangspunten in de hoofdtafel (2 punten) 

 6. Multiformaatmatrix (5 punten) 

 7. Webstreamingmodule (1 punt) 

 

10. VIJFDE DEEL: GUNNINGSCRITERIUM - FINANCIËLE OFFERTE 

Voor de financiële offerte moet de inschrijver gebruikmaken van het prijsopgaveformulier in 
bijlage 3 van de uitnodiging tot inschrijving - Formulier 6. 

De financiële offerte moet aan de volgende eisen voldoen: 

- de inschrijving heeft betrekking op alle geplande diensten (met inbegrip van arbeid, 
benodigdheden, prestaties, vervoer, enz.); 

- de inschrijving moet in euro (EUR) worden opgesteld; 

- de prijzen moeten worden weergegeven met maximaal [2] cijfers na de komma; 

- bij de berekening van de prijzen wordt rekening gehouden met alle uitgaven van de 
contractant voor de uitvoering van de opdracht, met inbegrip van reis- en verblijfkosten; 

- de prijzen in de inschrijving zijn de prijzen zonder rechten, belastingen en heffingen, 
waaronder de belasting over de toegevoegde waarde; de Europese Rekenkamer is hiervan 
vrijgesteld overeenkomstig de artikelen 3 en 4 van het protocol betreffende de voorrechten 
en immuniteiten van de Europese Unie, dat is gehecht aan het Verdrag van 8 april 1965 tot 
oprichting van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen 
hebben. 

De beoordeling van het financiële gunningscriterium wordt gebaseerd op het totale 
eindbedrag. 
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Geen enkele wijziging aan de prijsopgave zal worden toegestaan. De prijsopgave moet 
volledig worden ingevuld (geen waarden zoals "nul", "niets", "0" of “nihil”), gedateerd en 
ondertekend op straffe van afwijzing van de inschrijving. Weglatingen in of wijzingen aan de 
oorspronkelijke prijsopgave kunnen de inschrijving ongeldig maken. 

 

11. EINDBEOORDELING 

Voor de eindbeoordeling worden uitsluitend inschrijvingen in aanmerking genomen die 
aan de diverse voorgaande beoordelingsfasen zijn onderworpen. 

Het contract zal worden toegekend aan de inschrijver die de inschrijving met de beste 
prijs-kwaliteitsverhouding zal hebben ingediend. 

Om te bepalen welke van de inschrijvingen die de eindbeoordelingsfase hebben bereikt, 
de economisch voordeligste inschrijving is, krijgt de kwaliteit een wegingscoëfficiënt 
van 60 % en de prijs een wegingscoëfficiënt van 40 %, waarbij de volgende formule 
wordt gehanteerd: 

R  = (60 x 
Q 

)  +  (40 x 
Pmin

)
Qmax P 

 

waarbij: 

R: prijs-kwaliteitsverhouding 

Q: cijfer voor de kwaliteit van de betrokken inschrijving 

Qmax: maximaal aantal toe te kennen punten 

Pmin: totaal eindbedrag van de prijsopgave van de laagste inschrijving 

P: totaal eindbedrag van de prijsopgave van de inschrijving in kwestie 

 

12. GEZAMENLIJKE INSCHRIJVING EN ONDERAANNEMING 

Dit deel is slechts van toepassing op inschrijvingen waarbij sprake is van een gezamenlijke 
inschrijving of onderaanneming. Indien dit niet het geval is, ga dan naar het volgende deel. 

Indien meerdere rechtspersonen samen een inschrijving indienen, moeten deze kiezen tussen: 

• het indienen van een gezamenlijke inschrijving, waarbij alle ondernemers moeten 
worden aangemerkt als inschrijver en, indien ze met hun inschrijving de opdracht 
binnenhalen, als contractanten (in dit geval moet een van de inschrijvers worden 
voorgesteld als coördinator om, als de inschrijving  wordt geselecteerd, het contract 
te beheren), en 
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• het indienen van een inschrijving waarin één enkele inschrijver wordt vermeld (die 
dan, indien hij met zijn inschrijving de opdracht binnenhaalt, de enige contractant 
is), waarbij de andere rechtspersonen worden beschouwd als onderaannemers. 

12.1. In te dienen documenten - gezamenlijke inschrijving 

In het geval van een gezamenlijke inschrijving moeten de volgende documenten worden 
verstrekt: 

Eerste deel: administratieve informatie 
 
1.  Een verklaring, opgesteld overeenkomstig het model van volmacht als opgenomen in 
bijlage 3 (formulier 3), en ondertekend door de wettelijke vertegenwoordigers van alle 
partners van de gezamenlijke inschrijving, waarin: 

• wordt erkend dat alle partners van de gezamenlijke inschrijving hoofdelijk 
aansprakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht; 

• een volmacht wordt gegeven aan een van de partners van de gezamenlijke inschrijving 
(coördinator) om de andere partijen te vertegenwoordigen voor de ondertekening en 
het beheer van de overeenkomst. 

2. Het standaardidentificatieformulier van de inschrijver in bijlage 3 (formulier 2) moet 
door elke partner van de gezamenlijke inschrijving worden verstrekt. 

Alleen de coördinator moet het formulier "Financiële identificatiegegevens" overleggen. 

Tweede deel: uitsluitingscriteria 
 
3. Elke inschrijver moet de verklaring betreffende de uitsluitingscriteria (bijlage 3 - 
formulier 5) invullen en terugsturen. 

De Rekenkamer kan, in geval van twijfel over deze verklaring op erewoord, de in 7.3 
bedoelde bewijsmiddelen vragen.  

Derde deel: selectiecriteria 
 
4. Elke partij bij een gezamenlijke inschrijving moet de documenten met betrekking tot zijn 
rechtsbevoegdheid verstrekken: 

• oprichtingsakte van de onderneming en/of de statuten met de laatste bijwerking 
of uittreksels hiervan; 

• bewijsstuk(ken) betreffende de inschrijving in het beroeps- of handelsregister 
volgens de wettelijke voorschriften van het land waar de inschrijver is 
gevestigd. 
 

5. Elke partij bij een gezamenlijke inschrijving moet de documenten met betrekking tot zijn 
economische en financiële draagkracht verstrekken, waarin zij het volgende vermeldt: 

• de totale jaaromzet en de jaaromzet betreffende de diensten waarop de 
opdracht betrekking heeft, gerealiseerd tijdens de laatste drie boekjaren. 
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De documenten met betrekking tot de vakbekwaamheid en vakkundigheid moeten worden 
verstrekt door de coördinator die de groep inschrijvers vertegenwoordigt, maar hij moet 
aangeven wie de beschreven bekwaamheden bezit. 

Vierde en vijfde deel: documenten betreffende de gunningscriteria 

Alleen de inschrijver moet de documenten betreffende de gunningscriteria overleggen. 

 
12.2. In te dienen documenten - onderaanneming 

Indien in de inschrijving sprake is van onderaanneming, moet de inschrijving de volgende 
documenten bevatten: 

Eerste deel: administratieve informatie 
 
1. De vragenlijst met betrekking tot onderaanneming in bijlage 3 bij de uitnodiging tot 
inschrijving (formulier 4), met inbegrip van een intentieverklaring, ondertekend door een 
wettelijke vertegenwoordiger van de onderaannemer. 

Tweede deel: uitsluitingscriteria 
 
2. De onderaannemers moeten de naar behoren ondertekende verklaring met betrekking tot 
de uitsluitingscriteria (bijlage 3 - formulier 5 van de uitnodiging tot inschrijving) verstrekken. 

De Rekenkamer kan, in geval van twijfel over deze verklaring op erewoord, om de in 7.3 
bedoelde bewijsmiddelen vragen. 

Derde deel: selectiecriteria 
 
3. De onderaannemers hoeven de documenten met betrekking tot hun rechtsbevoegdheid, 
economische en financiële draagkracht, en vakbekwaamheid en vakkundigheid niet over te 
leggen. 

4. Indien de inschrijver de bekwaamheden van de onderaannemers gebruikt om te voldoen 
aan de selectiecriteria, moeten de in punt 8 bedoelde documenten worden verstrekt. De 
Rekenkamer behoudt zich ook het recht voor om in andere gevallen deze documenten te 
vragen indien hij dit nodig acht. 

Vierde en vijfde deel: documenten betreffende de gunningscriteria 
 

De documenten betreffende de gunningscriteria moeten één maal worden verstrekt door de 
coördinator die de groep inschrijvers vertegenwoordigt. 
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 B  TECHNISCHE EN CONTRACTUELE BEPALINGEN 

 

1. INLEIDING 

Het doel van onderhavige aanbestedingsprocedure is het kiezen van de contractant die de 
diensten zal uitvoeren inzake de modernisering en het onderhoud van de installaties van de 
conferentiezaal K2.001 en de onderhoudswerkzaamheden aan de installaties van de 
conferentiezaal K1.625 van de Europese Rekenkamer. 

Er zal een dienstenovereenkomst worden opgesteld tussen de contractant en de Rekenkamer 
volgens het model in bijlage 1 bij de uitnodiging tot inschrijving. 

Het is de bedoeling dat het contract in november 2014 wordt ondertekend. 

De werkzaamheden betreffende de modernisering van de conferentiezaal K2.001 moeten van 
start gaan op de datum van inwerkingtreding van het contract en de uitvoeringsduur van de 
werkzaamheden om dit soort prestaties af te ronden wordt, zonder dat dit bindend is voor de 
aanbestedende dienst, geschat op 10 (tien) weken. De contractant is wel gebonden aan de 
planning van de duur van de werkzaamheden die hij binnen één week na ondertekening van 
het contract voorstelt. 

De uitvoering van de werkzaamheden mag in geen geval aanvangen vóór ondertekening van 
het contract. De uitvoeringsduur van de taken wordt niet verlengd, tenzij onder uitzonderlijke 
omstandigheden die alleen de Rekenkamer mag inroepen. 

 

2. MODERNISERING VAN DE CONFERENTIEZAAL K2.001 

Zie bijlage A. 

 

3. ONDERHOUD - ALGEMENE BEPALINGEN 

De contractant verbindt zich ertoe de werkzaamheden aan de installaties in de 
conferentiezalen K2.001 en K1.625 onder de best mogelijke omstandigheden uit een oogpunt 
van veiligheid, economie en comfort uit te voeren. 

Hij zorgt ervoor dat de installaties waarvoor hij verantwoordelijk is, optimaal werken, en wel 
onafgebroken tijdens werkuren en -dagen. 

De doelstellingen zijn het garanderen van: 

• optimale operationele prestaties, op een niveau dat nauw aansluit bij de 
oorspronkelijke werking; 

• de continuïteit van de dienst, de betrouwbaarheid van de installaties en het 
behoud van de bedrijfsparameters; 

• de controle van het milieueffect van de werking van de installaties. 
 

Om deze doelstellingen te bereiken, moet de contractant: 
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• het potentieel van de apparatuur zoveel mogelijk benutten; 
• de audiovisuele infrastructuren preventief onderhouden en regelmatig, 

minstens tweemaal per jaar, controleren; 
• de beheers- en onderhoudsmethoden continu optimaliseren; 
• elke defecte installatie repareren of vervangen; 
• snel optreden indien nodig of bij een defect; 
• de gebruiksaanwijzing nauwgezet volgen; 
• de software en de programma’s updaten. 

 

De doelstellingen zijn bereikt als: 

• de beschikbaarheidsgraad van de installaties hoog is; 
• de storingsfrequentie na interventie of reparatie laag is; 
• het energieverbruik laag is. 

 
De omvang van de (preventieve en corrigerende) onderhoudswerkzaamheden en van de 
technische bijstand wordt omschreven en aangeduid in de “Volledige garantie”. Het 
onderhoud en het verhelpen van storingen omvatten bijgevolg alle prestaties, met 
inbegrip van alle arbeid, vervoer, materiële benodigdheden en de nodige updates, 
alsmede elektronische onderdelen. 
 
Geen enkele bijkomende prestatie mag afzonderlijk worden gefactureerd; alle prestaties 
moeten in de prijs begrepen zijn. 
 
Het “As built”-dossier van de conferentiezaal K1.625 wordt op verzoek verstrekt. 
 
De lijst van alle installaties van de conferentiezaal K2.001 wordt die welke de contractant 
voorstelt. 
 
4. PREVENTIEF ONDERHOUD 

Het preventieve onderhoud wordt uitgevoerd volgens vooraf bepaalde criteria om alle uitval 
of storingen te vermijden en om de oorspronkelijke prestaties van de installaties zoveel 
mogelijk op hetzelfde niveau te houden. 

Het preventieve onderhoud vloeit voort uit de eisen van de fabrikanten van de verschillende 
onderdelen van de installaties of uit de voornoemde norm. 

Dit preventieve onderhoud moet tweemaal per jaar worden uitgevoerd. De contractant moet 
ten minste een week vooraf meedelen wanneer hij het preventieve onderhoud zal uitvoeren; 
deze uitvoeringsdatum wordt, in voorkomend geval, aangepast naargelang van de 
zaalbezetting. 

Eventuele wijzigingen die proefondervindelijk nodig blijken te zijn, moeten het voorwerp 
vormen van een gemeenschappelijk akkoord tussen de contractant en de Rekenkamer. 

Onder preventief onderhoud wordt onder meer verstaan, zonder dat dit een uitputtende lijst is: 
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• de inspectie en controle van de installaties en het opstellen van 
inspectieformulieren; 

• de nodige handelingen om de werking en beschikbaarheid van de installaties te 
verzekeren; 

• het testen van de werking van de apparatuur en de beveiligingsmechanismen; 
• de schoonmaak en het in perfecte verhuurbare staat houden van de technische 

lokalen; 
• de jaarlijkse schoonmaak van de apparaten; 
• het smeren van de lagers van de ventilatoren; 
• het periodiek stofvrij maken van de schakelborden en het aandraaien van de 

klemmen; 
• het onderhoud en de controle van de werking van de automatische regeling met 

jaarlijkse herkalibratie; 
• de controle van de isolatie en de bevestigingen; 
• de actualisering van de programma's om de apparatuur in te stellen. 

 
De contractant is verantwoordelijk voor de goede werking en de goede onderhoudsstaat van 
de installaties. Hij moet de nodige middelen inzetten om dit doel te verwezenlijken. Hij moet, 
volgens de behoeften, de lijst met de uit te voeren handelingen aanvullen, of de taken en 
frequenties op deze lijst wijzigen om de doelstellingen te bereiken. 

De contractant moet wel de technische aanwijzingen van de fabrikanten naleven. 

Voor conferentiezaal K2.001 wordt tijdens de garantieperiode, d.w.z. twee jaar na de 
voorlopige oplevering, in een vergoeding voorzien voor de demontage, vervanging en 
hermontage van stukken, alsook voor de volgende technische vloeistoffen: 

• smeermiddelen, oliën en roestwerende producten die nodig zijn voor het 
gewone onderhoud van de installaties; 

• signaal- en alarmlampen; 
• defecte gloeilampen en tl-buizen (met uitzondering van de ballasten) in de 

lokalen; 
• alle apparatuur die onder de garantie valt. 

 
Na de garantie wordt er voorzien in een vergoeding voor de demontage, vervanging en 
hermontage van onderdelen en voor smeermiddelen, oliën en roestwerende producten die 
nodig zijn voor het gewone onderhoud van de installaties. 

De contractant moet zorgdragen voor de recycling van versleten onderdelen. 

Het preventieve onderhoud van de conferentiezaal K1.625 begint op de datum van de 
inwerkingtreding van het contract en is een prestatie die gedurende de eerste jaren van het 
contract moet worden geleverd. Vanaf het vijfde contractjaar worden de preventieve en 
corrigerende onderhoudsprestaties van de conferentiezaal K1.625 optionele prestaties. Deze 
worden ten uitvoer gelegd op grond van specifieke contracten, hierna aangeduid als 
“bestelbonnen” (zie artikel I.4.7 van het contract). 

Het preventieve onderhoud van de conferentiezaal K2.001 begint op de datum van de 
voorlopige oplevering van de installaties. 
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Het preventieve onderhoud van de conferentiezaal K2.001 is een prestatie die gedurende de 
gehele looptijd van het contract moet worden geleverd. 

 

5. CORRIGEREND ONDERHOUD 

Dit soort onderhoud houdt in het verhelpen van schade of wijzigingen in het functioneren van 
materiaal door reparatie, herstel in de eerdere staat of vervanging ervan. 

Dit onderhoud wordt in gang gezet met behulp van een uniek telefoonnummer dat de 
contractant uiterlijk op de dag van ondertekening van het contract meedeelt, en dat van 
maandag t/m vrijdag gedurende werkuren (van 8.30 tot 16.30 uur) gebeld kan worden. 

De contractant verbindt zich ertoe, het corrigerend onderhoud van de installaties op eigen 
kosten uit te voeren, d.w.z. door de kosten van de defecte onderdelen, van de arbeid, van het 
vervoer voor zijn rekening te nemen, met inachtneming van de volgende termijnen: 

• garantie dat uiterlijk binnen 24 uur assistentie wordt verleend; 

• garantie dat reparatie uiterlijk binnen 24 uur plaatsvindt. 

 

Het corrigerend onderhoud van de conferentiezaal K1.625 begint op de datum van de 
inwerkingtreding van het contract. Het corrigerend onderhoud van de conferentiezaal K1.625 
is een prestatie die gedurende de eerste vier jaar van het contract moet worden geleverd. 
Vanaf het vijfde contractjaar wordt dit een optionele prestatie. Deze wordt ten uitvoer gelegd 
op grond van specifieke contracten, hierna aangeduid als “bestelbonnen” (zie artikel I.4.7 van 
het contract). 

Het corrigerend onderhoud van de conferentiezaal K2.001 begint op de datum van de 
definitieve oplevering van de installaties en is een prestatie die gedurende de gehele looptijd 
van het contract moet worden geleverd. 

 

 
6. TECHNISCHE BIJSTAND 

In geval van problemen (bijvoorbeeld bij belangrijke vergaderingen) kan de Rekenkamer de 
bijstand van de contractant vragen. 

Hiertoe zal een door de contractant aangewezen technicus van maandag t/m vrijdag 
gedurende werkuren (van 8.30 tot 16.30 uur) bereikbaar zijn op een uniek telefoonnummer 
dat de contractant uiterlijk op de dag van ondertekening van het contract meedeelt. De 
Rekenkamer krijgt de garantie dat, indien nodig, binnen één werkuur na de oproep een 
technicus ter plaatse is. 

In geval van vertraging of afwezigheid van een technicus na de aanvraag heeft de 
Rekenkamer het recht om de boetes toe te passen (artikel I.9 van het contract). 
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7. PRESTATIEVERBINTENIS 

Tijdens de looptijd van de overeenkomst garandeert de contractant voor alle installaties samen 
een beschikbaarheidscoëfficiënt van minstens 90 %. 

De beschikbaarheidscoëfficiënt is de uitkomst van de verhouding tussen het aantal werkdagen 
waarop alle installaties beschikbaar waren en het totale aantal werkdagen van dat jaar. 

 
8. CONTROLE VAN DE PRESTATIES 

Telkens wanneer assistentie wordt verleend, stelt de contractant een werkformulier op dat hij 
de technische dienst van de Rekenkamer ter validering toestuurt. 

De Rekenkamer behoudt zich het recht voor, de installaties die het voorwerp van het contract 
vormen te (laten) onderzoeken door een persoon van haar keuze, om zich van de toestand 
daarvan te vergewissen. 

Er worden regelmatige controles verricht door de Rekenkamer. In geval van naar behoren 
door de Rekenkamer vastgestelde tekortkomingen in de uitvoering van de prestaties is de 
contractant verplicht, deze binnen 24 uur na de schriftelijke ingebrekestelling door de 
Rekenkamer te verhelpen, zonder enige bijbetaling. 

Nadat deze termijn is verstreken, behoudt de Rekenkamer zich het recht voor om alle nodige 
maatregelen te nemen om de situatie te verhelpen met de middelen die zij het meest 
aangewezen acht, op kosten van de contractant. In dat geval kan de contractant zich in geen 
geval op de inschakeling van derden beroepen om zich te onttrekken aan zijn contractuele 
verplichtingen. De boetes bepaald in artikel I.9 van het contract blijven van toepassing, zelfs 
indien derden worden ingeschakeld. 

 

9. DOCUMENTEN 

De Rekenkamer kan de hieronder vermelde, door de contractant ter plaatse bij te houden 
documenten op elk moment raadplegen. 

Lijst van oproepen 
De helpdesk van de contractant noteert in dit logboek alle oproepen van de Rekenkamer. Voor 
elke oproep noteert de helpdesk: 

• de datum en het tijdstip van de oproep; 
• de naam van de aanvrager en de reden van de oproep; 
• de naam van de optredende persoon en de plaats waar assistentie wordt 

verleend; 
• de aard van de assistentie; 
• tijdstip waarop de assistentie begint en eindigt en de duur ervan. 
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Lijst van gebeurtenissen 
Alle incidenten en alle onderhouds- en herstelwerkzaamheden worden genoteerd op de lijst 
van gebeurtenissen, die een overzicht geeft van de assistentie. 
De lijst van gebeurtenissen bevat voor elke vorm van assistentie een beknopt verslag met 
daarin: 

• het voorwerp van de assistentie en eventueel de analyse van de oorzaken; 
• de maatregelen die werden genomen om zo nodig de continuïteit van de dienst te 

verzekeren; 
• de assistentie als gevolg van storing; 
• de onderhoudswerkzaamheden en periodieke technische controles; 
• de werkzaamheden voor definitief herstel, met een kalender ter onderbouwing; 
• het door de Rekenkamer gevalideerde werkformulier. 

 
Logboek van de plaats van uitvoering 
De contractant houdt een logboek bij. Dit logboek wordt steeds geactualiseerd  en bevat de 
volgende informatie: 

• de beschrijving van de werking van de installaties; 
• de technische documentatie van de installaties; 
• de lijst van de belangrijkste onderdelen van de installaties die moeten worden 

onderhouden en geïnspecteerd; 
• de beschrijving van de onderhouds- en inspectiewerkzaamheden; 
• dagelijks verslag van de activiteiten; 
• verslagen van de vergaderingen met de vertegenwoordigers van de 

Rekenkamer betreffende de organisatie. 
 

De contractant stelt deze documenten op en werkt ze bij naargelang van de wijzigingen aan en 
vervangingen van apparatuur. 

De voornoemde drie documenten worden bewaard in de regiekamer van de 
conferentiezaal. 

Jaarlijks verslag 
Aan het einde van het kalenderjaar moet de contractant een uitvoerige balans opmaken van de 
staat van de installaties en de apparatuur die onder zijn verantwoordelijkheid in bedrijf zijn en 
worden onderhouden. 

Deze balans bevat voor de belangrijkste apparatuur: 
• met betrekking tot de exploitatie: 

- een statistiek van de defecten; 
- de tijdens de onderzoeken vastgestelde onregelmatigheden; 

• met betrekking tot de regelgeving: 
- de aard van al wat niet conform de regelgeving is; 

• met betrekking tot de ontwikkeling van de behoeften: 
- de benadrukking van eventuele tekortkomingen van de installaties gezien de 

ontwikkeling van de behoeften; 
- de buiten de overeenkomst om geboden assistentie en verrichte 

werkzaamheden. 
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Dit jaarlijks verslag moet uiterlijk op 31 januari van het daaropvolgende jaar aan de 
Rekenkamer worden overgelegd, die beschikt over een termijn van 30 dagen om het verslag te 
aanvaarden of af te wijzen. 
 
Aan het eind van het contract stelt de contractant een eindverslag op overeenkomstig artikel 
I.10 van het contract. 
 
10. PLAATS VAN UITVOERING VAN DE PRESTATIES 

Gebouwen K1, K2 en K3 van de Europese Rekenkamer, 12 rue Alcide De Gasperi, L – 1615 
Luxemburg. 
 
11. BIJLAGEN 
 
Bijlage A – Beschrijving van het project ter modernisering van het communicatiesysteem van 
de conferentiezaal K2.001 
 
Bijlage B – Lijst van technische specificaties van de apparatuur ter beoordeling van 
gunningscriterium “Technische waarde van de voorgestelde apparatuur, beoordeeld aan de 
hand van de technische specificaties” (zie punt A.9.2) 


