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Voor het invullen dient het UEAteziin
geopend met Acrobat Reader.
lnvullen van dit PDF formulier ffÞt gebruik van een
ander programma dan Acrobat Reader kan leiden tot
oûuiste weergave van de ingevulde gegevens na het
d¡g¡taa¡ versturen van het document, waardoor de ¡n

þuu-

van

houd van het UEA een andere kan worden dan bedoeld.
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Verwljzing naar de relev¿nte aankondigingl die bekend is gemaakt in
het Publicatieblad van de Europese Unie:

Nummer aankondiging in PB tU

S þlleen indien u beschikt over dit nummer):

Vermeld, wanneer bekendmaking van een aankondiging in het
Publicatieblad van de Europese Un¡e niet is vereist, andere gegevens op
basis waarvan ondubbelzinnig kan worden vastgesteld om welke
aanbestedingsprocedure het gaat (bljvoorbeeld verwljzing naar een
bekendmaking op nationaal niveau):

Deze aanbesteding betreft:

Q
O
O

Dgel

I

Een procçdure boven de van toepassing z¡nde Europese
aanbested¡nosdremoel
Een proceduie onder de van toepassing zjjnde Europese
aanbestedinosdremoel
Een proceoule van een speciale-sectorbedr!jf

G"g"u"ns over de aanbestedingsprocedure en de aanbestedende dienst of
aanbestedende entiteit (inclusief speciale-sectorbedrijven)
De aanbestêd€nde d¡enst ofentiteit kruistaan wat vån toopassíng is op dezep¿gim én ¡n doer llL
Alle ove¡ige gegevens in alle delen van het UËA moeten doø de ondernemer uorden ingevud.

ldent:te¡t van de aanbestederz Naam

Coöperatie NederlandBovenWater

Om welke aantresteding

gaat het?

Titel of beknopte beschr¡ving van de aanbestedrng3:

Prijsvraag Energielandschap van de Toekomst
Energietransitie in landelijk, stedelijk en waterlijk gebied

Referentienummer van het dossier bjj de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit

(indien van toepassing)a:

Voo aanbstedende d iensten: ofwel es vooraankond¡g¡ng die als oproep tot meded¡ng¡ng wordt gebruikt of æn aankondig¡ng van efl opdracht. Voor
aanbestedflde entiteitff: een per¡odieke ind¡cat¡eve aankond¡g¡ng die als oproep tot mededing¡ng wordt gebruikt, een aaìrkondiging van æn opdracht of

efl

aankondiging inzakehet bestaan van een erkfln¡ngsegel¡ng.
Uit dæl l, punt L1, van de

betreffflde aankondiging over

te

nemfl gegevens. Vermeld

in geval van

gezamfllüke aanbesteding de namen van alle betrokken

aanbestedss.
Z¡e

de punten

Z¡e

punten

I

l. l

|.1 .1

|

.

en I l.'l .3 van de

betreffflde aankondiging.

l van de beuefftrde aankond¡ging.
!,q

5¡ê

'l : iuili ?01 /
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Degl

ll

DeelllA
ldentificatie

Gegevens met betrekking

Ministerie van [conomische Zaken

tot de ondernemer

Gegevens over de ondernemer
Naam:

Architectenbureau X
Vermeld indien ergeen BTW-nummer

of

KvK-nummer van toep¿ssing it een
ander nationaal identif icatienummer,
indien vereist en toepasseük.

BTW-nummer of KvK-nummer:

1234567890
Postadres:

Postbus 12, 1818 AB, Woonplaats
Telefoonnummer:

E-mail:

loL234s6789

¡

naam@website.nl

lnternet adresi

website.nl
Contactpersoon of - personen:

Persoon X

Algernene

informatíe

ls de

ondernemer een micro-, kleine of middelgrote ondernemings?
nee

wanneer de aanbesteding
voorbehouden is6

ls de ondernemer een socia le werkp laats of een "sociale onderneming"T of zorgt de onderneming voor de u itvoering van de
overeenkomst in het kader van programma's voor beschermde arbeid?

nee

Zoja, wat

is het

corresponderende percentage gehandicapte of kansarme werknemers?

nvt

wt¿æ

of categorieën gehandicapte of

vereist, de

waartoe de betrokken

een offlcië le l!jst van erkende ondernemingen of is deze ¡rì het
van een nationaal (voor)se lectie-systeem)?

Indien van toepassing: is de
een gelijkwaarclig

bezit

C',.*
C, van

dit deej, vul deei

Via

indien van

vul

a) Ve

cJe

na¿m van de lúst

ôlhet certific.lat

en het relevante

of certificeringsnu

ULÐ

I

ln de zin van de aanbevellng van de Comm¡$¡e van 6 mei 2003 betreffende de defln¡t¡e van micro-, kleine
20.5.20Û3, blz. 36). Deze ¡nformat¡e

¡s

met ænjaaromzet en/ofjaarlüks balanstotaalvan

pdsonm wqknemss

fl

middelgrote ondtrnemingm (PB

L

1

u¡tslu¡tend vere¡st voor statistische doelelnden. M¡cro-ondtrnemingenr æn onddneming met mlndg dan

en met ænjaaromzet en/ofjaarlijks balanstotaal van n¡et mær dan 2 m¡Uoen euro. Kleine ondernemingenr
minder dan 250

van toepassinç.¡:

n¡et med dan 10 m¡ljoÐ

en eenjaaromzet

dro;

etr

24 van
1

0

wtrknemqs

ondernem¡ng met m¡nder dan 50 werknemers

fl

m¡ddelgrote ondsnem¡ngffi, ondernem¡ngen d¡e mitro noch klein zijn en met

van niet mær dan 50 miljoen euro en/of eenjaarlijks balanstotaal van n¡et meer dan 43 m¡ljom euro.

Êrnt lll.l .5 van de aankondlging van de opdracht.
Dat w¡l zeggq dat het hoofddoel van de ondsneming bestaat
Z¡e

¡n

de maaßchappelUke en professionele ¡ntegratie van gehandicapte of kanerme

pqsonfl.

versie
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Min¡srerie van [conomische Z.rken

b) Verrrreld ir¡dien iret inschr¡ivings- of cet.tifìceringsceriiiicaat

elektrÕniscir besclril<baar is:

lnternei adres:

Afgevende entiteit:

Precieze refereniienLrmmers van de stukken;

referentìes waarop de registratie oicertifícering is
de off iciele l¡stIì:

c)
cle ciass

d) Heeft de registratie of

o

O

Zo

in

ALLEI]V '.,'anneer dtr
de iretrokken a¡nko ndrging of
aanbestedingstLrkken

vío"dt

nee; vul bovendiea al oaar

geval de

van dee! lV in

certificaat overleggen inzake
met bëhLrlp i/vaarvan de
verkrijgen door in een lidstaat eerr gratis

geEevens
rechtst

o

reven selectiecliteria?

betrekking

n"*

ol (.lrr de

qev r aagd.

indien v¿n toepâ$sing

ìng v.rn socialezekêrheicl*cbUdragen

en belastingen of

oi aanbestedende entiteit

eerì dergeiìjk ceft'fìcâat
nationale dat¿ilank te raadpie-een?

nee
indie¡: het inschr¡jvings- of certificer¡ngscertificaat elel(tronisch besclr

lilternet adres

Afgever"rde

entiteil:

Precieze referentienirr¡mers yan de,str¡kken:
l
t

Wijze van deelneming

Neemt de ondernemer samen met anderen deel aan de aanbestedingsproceduree?

O¡u

LEÏ
OP:

Q n""

Toja, zorg ervoor dat de overige betrokkênen een aîzonderhJk UEA-formulier indienen.

Zo

ja:

a) Vermeld de rol van de

ondernemer binnen de combinatie (leider, verantwoordel¡k voor specifieke taken, enz.):

Hoofdverantwoordelijke en architect

b) Vermeld de identiteit van de andere ondernemers die gezamenlijk aan de aanbestedingsprocedure

deelnemen:

Professor Y, onderzoeker en eigenaar duurzame energie BV
Investeerder Z.

(let op: op het formulier van de onderzoeker dienen hier de architect en investeerder te worden
ingevuld. Op het formulier van de investeerder dienen de architecten en ondezoeker te worden
ingevuld)

B
9

De referenties en class¡ficatie z¡jn, in voorkomend geval, vermeld op het certificaat.

[/et name als dæl van een combinat¡q consortium,joint venture, enz.
,/ersiê

1, luni20ll
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c) lndien van toepassing, de naam van de deelnemende combinatie

Percelen Vermeld, indien

van toepassing, het perceel/de percelen waarop de ondernemer wil inschrijven:

nvt

Deel ll

B

lnformatie over de vertegenwoord¡gers van de ondernemer
Vermeld, indien van toepassing, naam/namen en adres/adressen van de persoon/personen die gemachtigd is/zijn om de
ondernemer b¡ deze aanbestedingsprocedure te vertegenwoordigen:

Alleen nodig indien afgeweken
wordt van de vertegenwoordig¡ngsbevoegdheid zoals opgenomen in
het KvK Handeisregrster.

Volledige naam
I

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Functie/optredend als:

Postadres:

Telefoonnummer:

E-mail:

Volledige naam:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Funct¡e/optredend als:

Postadres:

Telefoonnummer:

t-mail:

Vermeld zo nodig gedetailleerde informatie over de vertegenwoordiging (vorm, reikwijdte, doel, enz.)
M¿x 750 tekens >

'/ersie'l r lüìi2{)l I

5
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Ministerie van tconom ische Zaken

lnformatie over beroep op draagkrachtvan andere ent¡teiten
Doet de ondernemer beroep op de draagkracht van andere ent¡teiten om te voldoen aan de selectiecriteria van deel lV
en de (eventuele) criteria en regels van onderstaande deel V?

arht kan betrekking hêbben op
Inarciële en economische draagkacht,
maar ook op bgvoorbeeld technische

D r a agk,r
f

b

ekw a amheid, ber oepsbevoegdheid

Oju

O n""

of

het bezit v an certif ¡eaten.

il rl{rjt, rirlrJlr.

Vermeld de specifieke draagkracht waarop de ondernemer steunt voor elk van de betrokken entiteiten:
Max 1500 tekens >

Deel

ll

D

Informatie betreffende onderaannemers op w¡er draagkracht de ondememer

geen beroep doet

({rt4¡:ir/J,ìI,:1( Iit¡[,ìli ]ì

ls de

ondernemer van plan een gedeelte van de opdracht in onderaanneming aan derden te geven?

Olu

Onee

Zoja, noem, voor zover bekend, de onderaannemers die worden voorgesteld:
Vermeld de infømatle die wordt
gevraagdinde afdelingenA en B van
dit deel en deel lll vou elkvande

(categori eën v an) b etr okken on d elaan nemers indien de aanbestedende dienst
of aanbestedende entiteit expliciet
amdezeinformatie vraagt naast de
informatie in ditdeel.

vers¡e 1

l}]ni2017
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uitstuitingsgronden
Gronden die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen

Gronden in verband metstrafechtellke ver oor deÌingen kachtens
nationale bepalingen waarbg de
in artikel 57 , lid 1, van de richtlln
verme/de gronden worden omgezet.

Art¡kel 57 , lid , van Riclitlìjn 2014/24/EU vermeldt de volgende uitsluitingsgronden;
1. Deelneming aan een criminele organisatieto
2. Corruptiell
3. Fraudetz
4. Tenoristìsche misdrijven of strafuare feiten in verband met tenoristische activiteitent3
5. Witwassen van geld of financiuing van tenorisme,a
6. Kinderarbeid en andere vormen van mensenh¿ndelt5
1

r

Aan te kruisen door
aanbestedende dienst,
aanbestedende entiteít

8i¡ deze aanbestedi ngsprocedure ù1n de volgende uitsluitingsgronden van toepassing:

El

Geen
1 Deelneming aan een criminele organisatie
2 Corruptie

indien het een procedure onder
de Europese aanbestedingsdrempel

of een procedurevan
een speciale -sectorbedr gf betreft .

E
E

3 Fraude

4 Terroristische misdrjjven of strafbare feiten
in verband met terroristische activiteiten
5 Witwassen van geld

of financiering van terror¡sme
6 Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel

ls de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs- ,leidinggevend of toezichthoudend orgaanvan de ondernemer
of daarin verlegenwoordigings-, besiissings- ofcontrolebevoegdheid heeft, om een van dehiervoor genoemde redenen
ueroordeeld bg onhenoepelijk vonnis, welk vonnis niet later da n vgfjaar geleden is gewezen of datexpliciet een
uitsluitingsperiode bevat die nog steeds van toepassing is?

ou

Onee

Vermeld, indien de relevante stukken e,ektronisîh beschikbaa( zîn:

lnternetadres:

Afgevende entiteitl

Precieze referentienummers van de stukkeni

Zo ja:
a) Vermeld datum vonnis, om welke van de punten

1

tot en met 6 het gaat en wat de grond(en) voor de veroordeling is/zijn

Datum

Punt(en):

Grond(en)

10

lndezinvanart¡kel2vanKadqbesluit200g/&11/lBZvandeRaadvan24oktob€r200Btsbestrijdingvangeorgan¡særdecriminal¡teit
(PB

1

1

L

300 van 1 1.'l'1.2008, blz. 42).

ln de zin van artikel 3 van de Overetrkomst ter bestrijding van coruptie waarbij ambttraren van de turopese Gemeenschappm ofvan de
Europese Unie betrokken zijn (PB

C

1

lidstatfl

van de

95 van 25.6.1 997, blz. 1) en artikel 2, l¡d 1, van Kadsbesluit 2003/568/lBZ van 22jul¡ 2003 inzake de besrùd¡ng van

corrupt¡e ¡n de privésector (PB L 1 92 van 31.7.2003, blz. 54). Deze ui¡sluitingsgrond omvat ook corruptie in de zin van de nationale wetgeving van de

aanbestedffde difrst (aanbestedflde entiteit) of de ondernemer.

12

lndezinvanartikellvandeOveretrkomstaangaandedebeschffmingvandefinanc¡ëlebelangenvandeEuropeseGemænschapptr
(PB

13

C 31

6van 27.1

1.1

995, blz. 4B).

lndezinvandeartikelenlen3vanKaderbesluit2002/475/JBZvandeRaadvanl3juni2002¡nzaketetrorismebestrüding(PBL164vaß22.6.2(n2,blz.3).
Deze uitslL¡¡tingsgrond omvat ook u¡tlokk¡ng van, medepl¡chtigheid aan

of poging tot het plegm van eff strafbaar fe¡t als bedoeld in art¡kel 4 van gtroemd

kaderbesluit.
1

4

ln de zin van artikel

.l

van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Partemdt

stelsel voor het witwassn van geld

tr

de financ¡ering van terrorisme (PB

L

Ð

de Raad van 26

oktobs 2005 tot voorkoming van het gd)ruik

van her financiële

309 van 25.1 1.2005, blz. 1 5).

'15 lndez¡nvaîartikel2vanRìchtlùn2011/36/EuvanhetEuropæsParlementendeRaadvanSapril20llinzakedevoorkomingenbestrijdingvanmensenhandel
en de bescherm ing van slachtoffss daarvan, en ter vsvanging van Kadqbesluit 2002/629llBZ van de Raad (PB L 1 01 van 1 5.4.201 1, b¡2. 1 ).

vqiie I Jinri2Ull
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b) Geef de identiteit van degene die is veroordeeld,

c) Voor zover expliciet in het vonnis vastgesteld, duur van de uitsluitingsperiode:

En de

betrokken punt(en)

Vermeld, indien de relevante stukken elektronisch beschikbaar zijn:
lnternetadres:

Afgevende entiteit:

Precieze referentienummers van de stukken

Wanneer er sprake van veroordelingen is, heeft de ondernemer maatregelen genomen om aan te tonen dat hjj ondanks de
toepasselijke u itsluitingsgrond betrouwbaar is16 ("Self-Clean¡ng")?

Oju

Q n""

Zoja, beschr¡f

de genomen maatregelenir

!,itty, /3A r.eke* :"

Deel lll

B

Aan te kruisen door
aanb€stedende d¡enst.
aanbestedende ent¡te¡t

Gronden die verband houden met de betaling van belastingen of sociale premaes
BtJdeze aanhestedingsprocedure

E

is de

volgende uitsluit¡ngsgrond van toepassing;

Betaling van belastingen of sociale premies

indien het een procedure onder
de Europese aanbestedingsdrempel
of een procedurevan
een speciale-sætorbedt Uf betr eft.

Heeft de ondernemer voldaan aan al zijn verplichtingen met betrekk¡ng tot de betaling van belastingen of sociale prem ies,
zowel ¡n het land waar h¡ is gevestigd als in de lidstaat van de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit indien dit een
ander land is dan het land van vestiging?

lBetastingen O ju

O n."

lSociale

premies O.1u

O n""

premies O ju

O

Zo nee, vermeld:
a) Betrokken land of lidstaat

b) 0m welk bedrag gaat het?

c) Hoe is vastgesteld dat deze verplicht¡ngen niet zljn nagekomen:
1.

Door middel van een rechterlijke of administratieve beslissing:

lBetastìngen O ju

O nee

lsociate

nee

16

Overænkomst¡gnat¡onalebepalingenteromzettingvanartikel5T,l¡d6,vanRichtlljn2o14124lEú.

17

lvlel¡nachtnem¡ngvandeaardvandegepleegdestrafbarefeiten(edmalig,herhaald,systemat¡sh)moetu¡tdeomschrüvingblükendatdegenomen
maatregelm adequaat zijn.
ver sìe

'l , Juni 2Ul

/
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-

ls deze beslissing

onherroepeljjk en bindend?

Beìastinqen O lu

I

N/lìnisteriê van Economische Zaken

O n..

lSociale

prernies O ju

O

n"e

-

Vermeld de datum van het vonnis of de beslissing.

-

In geval van een vonnis: vermeld de duur van de uitslu iting voor zover die daarin expl¡ciet is vastgesteld

2. Met andere middelen? Vermeld

d) lsdeondernemerzijnverplichtingennagekomendoordeverschuldigdebelastingenofsocialepremies,metinbegrip
van lopende rente of boetes indien toepassel!jk, te betalen of een bindende regel¡ng tot betal ing daarvan aan te gaan?

lßetastingen Oiu

O n""

lsociale

premies

O¡

O

nee

Beschr¡f w¡ze nakomingof bindende regeling:

Vermeld, indien de relev¿nte stukken elektronisch beschikbaar zi¡n:

I

nternetadres

Afgevende entiteit:

Precieze referentienummers van de stukken:

Deel lll

C

Aan te kruisen door
aanbestedende dienst,
aanbestedende entiteit

Gronden met betrekking tot insolventie, belangenconflicten of beroepsfoutente
BrJdeze aanbestedingsprocedure

I

Geen

El
El
El

Schending verplichtingen o.b,v, milieu-, socraal- of arbeidsrecht
Faillissement, insolventie of gelUksoortig
Ernstige beroepsfout
Vervalsing van de mededinging

El
Deze gronden ttJn facultatief

zowel boven als onder de Europese
aanbestedingsdrempel.

Let op;

Door de ondernemer moeten al/een die
v r agen wor den be antwoor d w aarv an
de uitsluitingsgronden lrjn aangevinkt.

Schendinq verplichtingen o.b.v.

milieu-, sociaal of arbeidsrecht

lyn de volgende uitsluitingsgronden van toepassing:

Er zij

E
E

Belangenconflict
Betrokken bij de voorbereiding
Prestaties uit het verleden
Valse verklaring
0nrechtmatige beinvloedrng

op gewezen datinhetkadervan deze aanbesteding sommige van de volgende uitslu¡tingsgi.onden præiezeromschrevenkunnen zljn

in de nationalewetgeving, debetreffende aankandiging of de aanbestedingsstukken. De nationale wetgeving kan b:[voorbeeld bepalen dat
het begi.ip "emstige beroepsfout" verschillende gedragingen kan omvatten.

Heeft de ondernemer, voor zover hú weet, zljn verplichtingen op het gebied van het milieu-, sociaal of arbeidsrecht
geschondenle?

Oju

O

1B Zieartikel

19

nee

57, lid 4, van Richtlün2014/24lEU.

Alsvermeld,voorzoverhetomdezeaanbestedingsproceduregaat,¡ndenationalewetgeving,indebetreffendeaankondigingofdeaanbestedingsstukkm
of in artikel

1

B, lid 2, van Richtlün 201 4/24lEU.
v(x

i¡e-l

Juni 201
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Zoja, heeft de onderne¡¡rer maatregelen genomen oÍr aan te tonen dat lrij ':ndanks de loepassel¡ikheid van deze
uitslL¡itingsgrond iretrouwbaa. is ("Self -Cleaning")?

[-l ra

fl

nee

Zoja, beschrljf
i,l¿í i5äíÐi<ei]'t

Faillissement, insolventie

de genon'ìeil m.r¿tregelen:

.'

of

gel!jksoortig

ls op de ondernemer een van de volgende situaties van toepassing:
a) H¡j is failliet, of
b) Hii verkeert in insolventie of l¡quidatie, of
c) Hij

heeft een regeling met schuldeisers getroffen, of

d) HÜ verkeert in een andere, vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke

procedure uit hoofde van nationale wet- ofregelgevingæ, of
e) Z¡jn activa worden beheerd door een curator ofdoor de rechtbank,
f) Zijn bedrljfsactiviteiten zljn gestaakt?

Oju

Q

of

nee

Zo ja:,
Omschrijf dit nirder.

*
-

Geefderedenenw¿ìaTomdeonclernemerdesondanl<sinstaatisomdeopdrach¡uittevoeren,geletopdetoepasselijke
nationale voorschriften en maalregelen betreffende de voortzotling van de activiteiten

ítlax i\Cl) tekens

i¡r deze situaties2l?

..

Ven¡eJd, jndien de relevante stukken elektronis*t besclli/,haar zlJn:

I

nternêtâcfres:

Afgevende entiteit:

Precieze referentienummers van de sta¡kken

I

nternetadres:

Afgevende entrte¡t;

Preciêzê rèferentienummers van de stukkeÍl

20
21

Zie de nat¡onale wetgev¡ng, de betreffende aankond¡g¡ng of de aanbestedlngsstukktr.

Dezeinfomat¡ehoeftn¡et¡ewordenverstrekt¡nd¡endeu¡tslu¡tingvanondqnemers¡nænvandeondqa)tottrmet0genoemdegevallenkraclìtenshet
toepasselijke nat¡onale ræht vdplicht

¡s

zonder

flige

mogelijkhe¡d tot afwüking wannær de ondqnemer d$ondanks ¡n staat is de opd¡acht u¡t te voden.

versie'l ; luni 2ü1
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Ernstige beroepsfout
zoals bedoeld in artikel 2.87

lid 1 sub c Aanbeste dingswet 2012
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Heeft de ondernemer zich schuldig gemaakt aan ernstige beroepsfouten22?

O:u

O n""

Zoja, omsclrr!jf:
MaxlS?Ateke¡s..'

Zoja, heeft de ondernemer zelfreinìgende maatregelen genomen?

I j,

n rree

Zoja, beschr¡f de genomen maatregelen:
M¿x 150û tekens

Vervalsing van de

...

rædedingirg

Heeft de ondernemer met andere ondernemers overeenkomsten gesloten die gericht zln op vervalsing van
de mededinging?

Oju

O

nee

Zoja, omschrijf:
Max f 500 tekens

.,

22

Zle, indlen van toepass¡ng, de definitles in de nailonale wetgevlng de beueffmde aankondlglng

olde aanbestedingsstukken.
,/ers¡e 1

I

luni 2û1

7

11van14

Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Ministerie van Economìsche Zaken

Zoja, heeft de orrder¡remer zelfreinigende nrantregelen genonen/

Iju

I

nee

Zoja, beschrjjf de gerromen maatregelen:
Ni¿x15Aûr.ek¿ns."

Belangenconflict

ls de

ondernemer zich bewust van enig belangenconflict23 als gevolg van zijn deelnem ing aan de aanbestedingsprocedure?

Oju

O n""

Zoja, omsclrr(f:
M¿x 1500 tekens .,

SetrÕkken bij de vcorboreiding

Heeft de ondernemer of een met de ondernemer verbonden ondernemi ng de aanbestedende dienst of aanbestedende
entiteit geadviseerd of is de ondernen'¡er of een met lrem verbonden ondernenlÍng ânderszins lletrokken geweest b!j de
voorbereiding van de aânbestedingspr ocedure?

Oj,

O n."

Zoja, omsclrr¡f:
fuiax]501t ret<ens

:.'

23

Zoalsvermeldindenat¡onalewetgev¡ng,debetrefffldeaankond¡gingofdeaanbestedingssuikken.
,/ersìe'l

I

Jún¡ 2(Jl
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Prest¿t¡es uit het verledÈil

Ministerie van Economische Zaken

ls het de ondernemer overkomen dat een eerdere overheidsopdraclrt, een eerdere opd¡acht van een aanbestedende
entireit of een eerdere concessieovereenkom!t heeft gele;d tot vroegtijd¡ge beêjndiging vzrn dìe eerdere opdracht, tot
schadevergoedingof tot andere verçel i¡kbare sancties?

Ciu

On""

Zoja, omschrljf:
X1¡x 1500 lekens

Zoja, heeft de ondernemer zelfrein¡gende

[]ia

m¿l¿ltregelen genomen?

nnee

Zoja, besclrrüf de genomen maatrcgelen:
ftlax ilj00 tekens

-.

Valse verklaring

Kan de ondernemer bevestigen dat:
a) h¡ zich niet in ernstìge mate schuldig heeft ger¡aakt aan valse verklaringen bú het veßtrekken van de informatie die nodig
is om te controleren of er geen gronden voor urtslu¡ting zUn dan wei of aan de selectiecr¡ter¡a wordt voldaan,
b) hij dergel¡jke inlormat'e niet heêft achlergel]ouden,

c)

h!j

dedoordeaanbesteclended¡enstofaanbestedendeentiteitgevraagdeondersteunendedocumentenonvelw!jldheeft

kunnen ovet,leggen, en

Oiu
Snrechtmatige beinvloeding

On""

Kan de o¡rder¡remer bevestigen dat;
d) hij niet l']eefr getracht het bes,ultvormingsproces van de aanbestedende dienst ofaanbesteclende entiteit onrechtmatig le
beÍnvloeclen, om vertrouwelijke informatie te verkr'ljgen die hem onrechtmatige voordelen in de aanbestedingsprocedu.e
kan bezorgen, of om venrijtbaar m¡sleidende i¡rfornratie te verstrekken d¡e een belangrl.jke invloed kan he bben op
beslu¡leil inzåke uitsluiting, selectie of gunning?

Oiu

On""

vers¡e 1 I Ju¡i 201
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Deel

lV

Bedoeld worden geschikt-

Minrsrerie van [conomìsche Z"rken

Selectiecriteria
<r:

Algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria

heidseisen zoais vermeld in de
A anb e ste dingsri

et 201 2.

De ondernemer verklaart met betrekk¡ng

Oju

Deel

V

tot de selectiecriteria dat, hij voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria:

O n""

Beperking van het aantalgekwalificeerde gegadigden
De ondernemø hoeft uitsluitend informatie te verstrekken wanneer de aanbestedende dienst ofaanþestedende entkeit de objectieve en
niet-dise,riminerendecriteria ofregels heefr vastgesteld die moeten worden toegepast om het aantâ, gegadigden dat tot indieningvaneen

oftot een dialoogzalworden u¡tgenodigd te beperken. Dezeinformatie, dieveryezeldkan gaan van vereistenmethetrel&ing
tot de eventueel te overleggen (soorten) certificaten of andere vormen van bewgsstukken, wordt vei.m eld in de betreffende aankondiging of
in de in die aankondiging bedoelde aanbestedíngsstukken.
Het navolgende geldt uitsluitend voor níet-openbare procedures, mededingingsprocedures met onderhandeling, concunentiege/,íchte
dialogên en innovatiepartnerschappen.
inschrfjving

De ondernemer verklaart dat:
Eedoeld worden se/ ectiecr iteria

zoalsvermeld in de
A

anb

e

Er wordt op de volgende wjjze voldaan aan de objectieve en niet-d¡scriminerende criteria en regels te beperking van het
aantal gegadigden.

ste d tn gsw et 201 2.

niet van toepassing
Max 750 tekens >

Geel in geval bepaalde certificaten of andere vormen van bewijsstukken zún vereist,
aan ofde ondernemer over de vereiste documenten beschikt:

O.tu

O

ne"

Zoja, welke:

(dit is alleen bedoeld voor de architect en betreft de registratie in het Architectenregister)

Vermeld, indien een aantal van deze certificaten ofandere vormen van bew¡sstukken elektronisch beschikbaar
zijn2a, voor elk daarvan:
I

nternetadres:

Afgevende entite¡t:

Precieze referentienummers van de stukken

I

nternetadres:

Afgevende entiteit:

Precieze referentienummers van de stukken

24

Vtrmeld du¡delijk op welk punt het antwoord betrekk¡ng heeft.
versie

-l
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nternetadres:

Afgevende entiteit:

Precieze referentienummers van de stukkenl

Deel

Vl

Stotopmerkingen
0ndergetekende(n) verklaart/verklaren formeel dat de door hem/haar/hen hiervoor in de delen I l-V verstrekte
informatie accuraat en correct is en dat hjj/z!j zich vol ledig bewust is/zUn van de consequenties van het afleggen van
een valse verklaring,

0ndergetekende(n) verklaart/verklaren formeel desgevraagd en onvenruljld de hiervoor bedoelde certificaten en
andere vormen van bewUsstukken te kunnen overleggen, tenzij:
a) de aanbestedende dienst of instantie de betrokken ondersteunende documenten rechtstreeks kan verkrijgen
door raadpleging in een lidstaat van een gratis toegankeljjke nationale databank2s of
b) de aanbestedende drenst of instantie met ingang van
informatie beschikt.

u

iterlUk 18 oktober 201826 reeds over de betrokken

0ndergetekende(n) stemt/stemmen er formeel mee in dat de aanbestedende dienst of aanbestedende

entiteit bedoeld in deel l, afdeling A toegang kr jjgt tot stukken tot staving van de informatie die is verstrekt
dit Uniform Europees Aanbestedingsdocument met het oog op de onderhavige aanbestedingsprocedure.

Datum, plaatsen, ¡ndien vereist of
n o o dz akel I k, h an dtekening(en) :

Plaats:

Datum:

lAmsterdam

l2s-3-20L8

in

Naam:

Persoon X
Ondertekenen kan alleen schrift eljjk
na printen.

Handteke

Functie:

lDirecteur
Datum

Plaats:

Naam:

Fu

Handtekening:

nctie:

Datum

Plaats:

Naam:

Handtekening:

Functie:

25

Op voorwaatde dat de onddnemer de noodzakelijke informatie heeft verstrekt

(intqnebdr6, afgevfrde ent¡te¡t, precieze referfltienummqs

van de

stukken) waardoq de aanbestedende d¡enst of aanbestedende instantie daartoe in staat wordtgesteld. lnd¡en voorgeschrevfl, moet dit vqgezeld gaan van de
betreffende instemm¡ng met een dergelüke raadpleging.

26

Ahankelûkvandenationaleu¡tvoeringvanartikel59,lidS,tweedealineavanRichtlijn20l4l24lEU.
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