Aanbieding en beoordelingsdocument

voor het aangaan van overeenkomsten voor de berging van zware
voertuigen op wegen waarop door de wegbeheerder Incident
Management van toepassing is verklaard.
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1

Inleiding

1.1

Algemeen
1. Namens de Staat der Nederlanden gevestigd te ‘s-Gravenhage, Ministerie van
Infrastructuur en Milieu, wordt door Rijkswaterstaat Verkeer en
Watermanagement te Utrecht vertegenwoordigd door Directeur WVM, R.P.J.M.
Salden (hier na te noemen “aanbesteder”), een onderhandelingsprocedure
gestart voor het aangaan van overeenkomsten voor berging van voertuigen met
een GVW (maximale toegelaten massa) van meer dan 3500 kg op wegen
waarop door de wegbeheerder Incident Management van toepassing is
verklaard.
Dit aanbieding en beoordelingsdocument geeft nadere informatie over het
verloop van de procedure, de eisen waaraan de (inhoud van de) aanbieding
dient te voldoen, gunningscriteria en beoordelingsprocedure.
Door het doen van een aanbieding verklaart een aanbieder zich
onvoorwaardelijk akkoord met de in dit aanbieding en beoordelingsdocument
beschreven procedure.
2. Correspondentie dient gericht te worden aan:
Rijkswaterstaat
Afdeling
: Programma’s, Projecten en Onderhoud
Postadres
: Postbus 2232
3500 GE Utrecht
Bezoekadres
: Griffioenlaan 2,
3526 LA Utrecht
Contactpersoon : mevr. L. Koster-Cosijn
Telefoonnummer : +31 (0) 88 – 797 21 11
E-mail
: ICM-IMdroog@rws.nl
3. Het is een ondernemer niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven,
in het kader van deze onderhandelingsprocedure contacten te onderhouden of
vragen te stellen anders dan via de in lid 2 genoemde contactpersoon.

1.2

Klachten met betrekking tot de procedure
Klachten met betrekking tot de procedure kunnen worden ingediend bij het Centrale
Klachtenmeldpunt Rijkswaterstaat, op het e-mailadres: klachtenmeldpunt@rws.nl
Klachten kunnen betrekking hebben op het niet naleven van wettelijke bepalingen
of inbreuk op algemene rechtsbeginselen. Een klacht moet schriftelijk worden
ingediend en moet duidelijk en gemotiveerd aangeven op welk aspect van de
procedure de klacht betrekking heeft. Een klacht wordt behandeld door ter zake
deskundige functionarissen die niet betrokken zijn of zullen worden bij de
onderhavige procedure. Een klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld; de
klager wordt daarover geïnformeerd. Zie voor meer informatie:.
https://www.rws.nl/zakelijk/zakendoen-metrijkswaterstaat/inkoopbeleid/aanbesteden/klachtenmeldpunt-aanbesteden.aspx.
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1.3

Leeswijzer
Dit aanbieding en beoordelingsdocument geeft informatie over de aanbieding en de
beoordeling daarvan. In hoofdstuk 2 is de procedure omtrent inlichtingen en
aanbieding beschreven. In hoofdstuk 3 zijn de uitsluitingsgronden en de
geschiktheidseisen beschreven. In hoofdstuk 4 is de procedure inzake de
beoordelingsfase van de aanbiedingen en de daaropvolgende opdrachtverlening
beschreven. In hoofdstuk 5 volgen de overige van toepassing zijnde voorwaarden,
zoals de regeling inzake de rechtsbescherming en het intrekken van een aanbieding.
De procedure is gebaseerd op het onderhavig aanbieding en beoordelingsdocument
en de contractdocumenten (de overeenkomst ten behoeve van de uitvoering van de
eerste berging van vrachtauto’s op IM-wegen en de nota(’s) van inlichtingen. In
geval van tegenstrijdigheid tussen het aanbieding en beoordelingsdocument en de
contractdocumenten prevaleren de contractdocumenten.
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2

Inlichtingen en aanbieding

2.1

Planning
Voor deze onderhandelingsprocedure geldt onderstaande indicatieve planning.
Activiteit

Datum/weeknr

Verzenden van de aankondiging door publicatie op
https://www.stimva.nl/nl-nl/toetreding.aspx
Aanbiedingsfase

12-12-2014

Uiterste moment van stellen vragen
Uiterste datum verzenden nota van inlichtingen
Uiterste datum indienen aanbieding, voor overeenkomst
ingaande 1-2-2015
Indienen aanbieding ingaande na 1-2-2015

7-1-2015
9-1-2015
16-1-2015
Doorlopend zie
art. 2.4.1 lid 2

Beoordelingsfase
Openen van de aanbiedingen
Verzenden van de opdrachtverlening van direct passende
aanbiedingen

Vanaf 16-1-2015
30-1-2015

Aan bovenstaande planning kunnen geen rechten worden ontleend. De aanbesteder
behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen. De bovenbeschreven planning
is derhalve indicatief, waarbij de grootst mogelijke zorg in acht wordt genomen om
de uiterste datum voor het indienen van de aanbiedingen aan te houden.
2.2

Inlichtingen

2.2.1

Nadere inlichtingen
Nadere inlichtingen over dit aanbieding en beoordelingsdocument, de
contractdocumenten en overige documenten kunnen tot uiterlijk 7 januari 2015
schriftelijk worden aangevraagd (bij voorkeur per mail) bij de contactpersoon
genoemd in paragraaf 1.1.
Vragen dienen helder en duidelijk geformuleerd te zijn, aangevuld met een
afkorting van de naam van de ondernemer,een uniek opvolgingsnummer en een
referentie naar het onderdeel van de contractdocumenten waarop de vraag
betrekking heeft. Bij vragen via e-mail dienen afkorting en opvolgingsnummer(s)
reeds in het onderwerpveld te worden opgenomen.

2.2.2

Ter inzage liggende documenten
Er liggen geen stukken ter inzage.
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2.3

Aanbiedingsfase

2.3.1

Bij de aanbieding te verstrekken documenten
1. De bij de aanbieding te verstrekken documenten dienen te zijn gesteld in de
Nederlandse taal.
2. De bij de aanbieding te verstrekken documenten dienen te zijn ondertekend
door een bestuurder die de aanbieder vertegenwoordigd.
3. De aanbieding dient te geschieden op de bij het contractdossier gevoegde Staat
van Tarieven en Prijzen (bijlage 1 van het contractdossier) dan wel op een
geheel overeenkomstig daaraan opgestelde staat.
Indien er meerdere inzetlocaties worden aangeboden, en er per inzetlocatie
andere prijzen gelden, dient per inzetlocatie één Staat van Tarieven en Prijzen
te worden ingediend.
4. De aanbieder dient bij zijn aanbieding de volgende volledig ingevulde en
ondertekende documenten te voegen:

Inschakelingsprocedure (bijlage 2 van het contractdossier);

Vestigingslocaties (bijlage 8 van het contractdossier);

Eigen verklaring (bijlage B van dit aanbieding en beoordelingsdocument).
5. Indien aanbieding geschiedt door een samenwerkingsverband van ondernemers
(combinatie), al dan niet als vennootschap onder firma, dient de Eigen
verklaring door iedere ondernemer afzonderlijk opgesteld, gedateerd en
ondertekend, te worden bijgevoegd. De aanbieding is ongeldig indien de Eigen
verklaring niet naar waarheid zijn ingevuld, tenzij de aanbieder handelde te
goeder trouw en de feiten als zodanig, naar oordeel van de aanbesteder, niet
leiden tot uitsluiting van opdrachtverlening.
6. Indien de aanbieder zich, om te voldoen aan de geschiktheidseisen genoemd in
paragraaf 3.3, beroept op de technische bekwaamheid van andere natuurlijke of
rechtspersonen, dient de aanbieder dit aan te geven in de Eigen verklaring.
Voorts dient de aanbieder bij zijn aanbiedingsbiljet de volgende bescheiden te
voegen:
a. een door elke andere natuurlijke of rechtspersoon afzonderlijk ingevulde en
ondertekende Derden verklaring uitsluitingsgronden, overeenkomstig het
model dat als bijlage C bij dit aanbieding en beoordelingsdocument is
gevoegd, alsmede de Eigen verklaring verklaring die als bijlage B bij dit
aanbieding en beoordelingsdocument is gevoegd; en
b. een door elke andere natuurlijke of rechtspersoon opgestelde, gedateerde
en ondertekende verklaring, waarin deze jegens de aanbesteder verklaart
dat de aanbieder over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke
middelen kan beschikken; en
c. voor wat betreft de technische bekwaamheid, een door elke andere
natuurlijke of rechtspersoon opgestelde, gedateerde en ondertekende
verklaring, waarin deze jegens de aanbesteder verklaart het betreffende
onderdeel van de opdracht te zullen uitvoeren.

2.3.2

Bij de inschrijving te verstrekken kwalitatieve documenten
1. De aanbieder dient bij zijn aanbieding de volgende kwalitatieve documenten te
voegen:
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2.3.3

Een kopie van het certificaat waaruit blijkt dat de onderneming voldoet aan
de eisen zoals zijn geformuleerd in de brochure “Zware Berging, eisen van
Rijkswaterstaat”.

Aanbieding door een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie)
1. Aanbieding door een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) is
toegestaan.
Door de aanbesteder worden geen bijzondere eisen gesteld met betrekking tot
de rechtsvorm (na opdracht) van het samenwerkingsverband van ondernemers
(combinatie).
2. Indien de aanbesteder vermoedt dat het aantal ondernemingen in een
samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) onevenredig groot is,
gelet op de Mededingingswet, zal de aanbesteder een melding doen bij de
Autoriteit Consument en Markt.

2.4

Aanbieding

2.4.1

Indienen van aanbiedingen
1. Aanbiedingen dienen te worden ingediend op het in artikel 1.1 lid 2 genoemde
adres.
2. Aanbiedingen kunnen doorlopend (zolang dit aanbieding en
beoordelingsdocument op de https://www.stimva.nl/nl-nl/toetreding.aspx
beschikbaar is) worden ingediend. Aanbiedingen die voor 16 januari 2015,
24.00 uur worden ingediend, worden voor 31 januari 2015 beoordeeld.
Aanbiedingen die na 16 januari 2015, maar voor 1 maart respectievelijk voor 1
september, worden ingediend, worden voor 31 maart respectievelijk voor 30
september van het betreffende jaar in behandeling genomen en beoordeeld.
Aanbiedingen die na 27 juli 2018, maar voor 1 september worden ingediend
worden voor 30 september van het betreffende jaar in behandeling genomen en
beoordeeld of zoveel eerder als mogelijk is. Eventuele her-activatie van
bestaande inactieve vestigingen kan doorlopend worden overwogen, zulks ter
beoordeling van de Opdrachtgever overeenkomstig de bepalingen van artikel
4.2.
3. Aanbiedingen dienen te worden aangeboden in een gesloten en geadresseerd(e)
envelop, waarop duidelijk is aangegeven: “VERTROUWELIJK” “Aanbieding voor
overeenkomst berging zware voertuigen” en de naam en adresgegevens van de
aanbieder.
4. Indien de aanbieding op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 wordt afgegeven op
het in artikel 1.1 lid 2 genoemde adres, ontvangt de aanbieder een
ontvangstbewijs.
5. Indien de aanbieding per post wordt verzonden aan het in artikel 1.1 lid 2
genoemde adres draagt de aanbieder het risico voor voldoende frankering en de
tijdige aanwezigheid van de aanbieding.

2.4.2

Opening van de aanbiedingen
1. De opening van de aanbiedingen vindt plaats op volgorde van binnenkomst.
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2. De beoordelaar gaat na of vereiste documenten bij de aanbieding zijn gevoegd.
Indien niet alle vereiste documenten zijn aangeboden, wordt de aanbieder in de
gelegenheid gesteld om ontbrekende stukken alsnog in te dienen.
3. De beoordelaar doet geen uitspraak over de geldigheid of ongeldigheid van de
aanbiedingen; dit is voorbehouden aan de aanbesteder.
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2.4.3

Gestanddoening
De aanbieder dient zijn aanbieding 90 dagen gestand te doen.

2.4.4

Bevoegdheid tot het doen van een aanbieding
1. De aanbieding dient te zijn gedaan door een daartoe bevoegde bestuurder van
de aanbieder.
2. Binnen zeven werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek van de
aanbesteder dient de aanbieder een (kopie van een) uittreksel uit het register
van de Kamer van Koophandel te mailen, waarin is aangegeven wie namens de
onderneming bevoegd is de aanbieding te ondertekenen.
Indien ondertekening geschiedt door een ander dan degene die is vermeld in
het register dient tevens (een gewaarmerkte kopie van) de daartoe vereiste
volmacht te worden verstrekt.
3. Indien aanbieding geschiedt door een samenwerkingsverband van ondernemers
(combinatie), al dan niet als vennootschap onder firma, dienen de in lid 2
genoemde bescheiden door iedere ondernemer afzonderlijk te worden verstrekt.
4. Indien de aanbieder niet is gevestigd in Nederland dienen uittreksels en/of
bescheiden te worden verstrekt waaruit de bevoegdheid blijkt, overeenkomstig
de wettelijke bepalingen geldend in het land van vestiging.
5. Indien blijkt dat de aanbieding is gedaan door een persoon die daartoe, op het
moment dat de aanbieding werd gedaan, niet bevoegd was, wordt de
aanbieding geacht niet te zijn gedaan.

Pagina 9 van 26

Aanbieding en beoordelingsdocument | Zware berging | 12 december 2014 laatst gewijzigd 15 januari 2021

3

Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

3.1

Uitsluitingsgronden
1. Een aanbieder die zich bevindt in één of meer van de omstandigheden genoemd
in de artikelen 2.5.1 of 2.5.4 van het ARW 2012 wordt uitgesloten van
deelneming aan de opdracht. Indien aanbieding geschiedt door een
samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie), al dan niet als
vennootschap onder firma, wordt het samenwerkingsverband van ondernemers
(combinatie) uitgesloten van deelneming aan de opdracht, wanneer één of meer
van de ondernemers zich in één of meer van deze omstandigheden bevindt.
2. Indien mocht blijken dat een andere natuurlijke of rechtspersoon, met wie de
aanbieder beoogt te voldoen aan de geschiktheidseisen genoemd in paragraaf
3.3, zich bevindt in één of meer van de omstandigheden genoemd in de
artikelen 2.5.1 of 2.5.4 van het ARW 2012, zal deze andere natuurlijke of
rechtspersoon door de aanbesteder niet worden geaccepteerd.
3. Als bewijsmiddelen kan de aanbesteder de documenten als genoemd in de
artikelen 2.5.3 respectievelijk 2.5.5 van het ARW 2012 verlangen.
Als de aanbesteder deze bewijsmiddelen verlangt, dienen deze binnen zeven
werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek van de aanbesteder te worden
verstrekt.
4. Indien de aanbesteder aanwijzingen heeft dat een aanbieder zich bevindt in één
of meer van de omstandigheden genoemd in de artikelen 2.5.1 of 2.5.4 van het
ARW 2012, maar er bij de aanbesteder onvoldoende informatie beschikbaar is
om het uitsluiten van die aanbieder te motiveren, dan kan door de aanbesteder
advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet
Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet
BIBOB)).
De aanbieder over wie advies is gevraagd, wordt door de aanbesteder over de
inhoud van dat advies geïnformeerd.
Het in dit lid bepaalde geldt mutatis mutandis voor ondernemers in een
samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) dan wel andere
natuurlijke of rechtspersonen bedoeld in lid 2.

3.2

Voorkennis en belangenverstrengeling
1. De richtlijnen van Rijkswaterstaat ter voorkoming van voorkennis en
belangenverstrengeling, zoals opgenomen in de nota ‘Scheiding van belang,
Beleid tegen belangenverstrengeling bij de aanbesteding’ d.d. 14 september
2007 (zie
http://rws.nl/zakelijk/zakendoen_met_rws/inkoopbeleid/scheiden_van_belang/i
ndex.aspx), zijn onverkort van toepassing op deze onderhandelingsprocedure.
2. Iedere aanbieder en natuurlijke of rechtspersoon op wiens technische
bekwaamheid de aanbieder zich beroept, dient in de Eigen verklaring (bijlage B)
aan te geven of er sprake is (geweest) van betrokkenheid bij de voorbereiding
van de opdracht. Indien er sprake is van betrokkenheid bij de voorbereiding van
de opdracht, wordt er vermoed sprake te zijn van voorkennis en/of
belangenverstrengeling.
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3. De aanbesteder stelt de aanbieder in de gelegenheid om, ten genoegen van de
aanbesteder, het in lid 2 bedoelde vermoeden te weerleggen en aan te tonen
dat de eerlijke mededinging niet wordt geschaad door de (eerdere)
betrokkenheid. Een aanbieder kan worden uitgesloten van deelneming aan de
opdracht indien het vermoeden bedoeld in lid 2 niet wordt weerlegd.
3.3

Geschiktheidseisen
1. Onverminderd het bepaalde in de paragrafen 2.3, 2.4.4 en 3.1 t/m 3.2, komt
voor de opdrachtverlening uitsluitend in aanmerking de aanbieder die, naar het
oordeel van de aanbesteder, voldoet aan elk van de in deze paragraaf gestelde
geschiktheidseisen.
2. Met betrekking tot technische bekwaamheid worden de volgende
geschiktheidseisen gesteld:
a. De aanbieder voldoet aan de eisen gesteld in het document, Zware berging,
Eisen van Rijkswaterstaat en aanvullingen zoals op moment van aanbieding
zijn gepubliceerd op website: https://www.stimva.nl/nl-nl/documenten.aspx
b. De aanbieder heeft voor alle in de aanbieding genoemde werkzaamheden
een RI&E die niet ouder is dan een jaar of aantoonbaar niet langer dan een
jaar geleden is getoetst.
3. De aanbieder verstrekt de aanbesteder, binnen zeven werkdagen na een
daartoe ontvangen verzoek, inzage in de RI&E en/of bewijsmiddelen, waaruit
blijkt dat wordt voldaan aan de in lid 2 sub b gestelde eis.
Om aan te tonen dat wordt voldaan aan de in dit lid gestelde geschiktheidseisen
is toerekening van technische bekwaamheid op grond van RI&E van andere
ondernemers (in een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie)),
door zelfstandige hulppersonen (onderaannemers, leveranciers, etc.) uitsluitend
mogelijk overeenkomstig het bepaalde in lid 5.
4. Een aanbieder kan zich, om te voldoen aan de in deze paragraaf genoemde
geschiktheidseisen beroepen op de technische bekwaamheid van andere
natuurlijke of rechtspersonen.
Indien de aanbieder zich beroept op de technische bekwaamheid van andere
natuurlijke of rechtspersonen dient de aanbieder:
a. de aanbesteder aan te tonen dat hij daadwerkelijk en onherroepelijk kan
beschikken over de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke
middelen van die andere natuurlijke of rechtspersonen; en
b. voor wat betreft de technische bekwaamheid, die andere natuurlijke of
rechtspersonen ook daadwerkelijk en onherroepelijk in te zetten bij de
uitvoering van de opdracht, voor zover het de onderdelen betreft waarop de
technische bekwaamheid betrekking heeft. Indien de opdracht aan de
aanbieder wordt verleend is hij tot deze inzet verplicht.
5. De aanbieder verstrekt de aanbesteder, desgevraagd, binnen zeven werkdagen
na een daartoe ontvangen verzoek, bewijsmiddelen waaruit blijkt dat de
aanbieder daadwerkelijk en onherroepelijk kan beschikken over de voor de
uitvoering van de opdracht noodzakelijke middelen van de andere natuurlijke of
rechtspersonen, alsmede, indien van toepassing, bewijsmiddelen waaruit blijkt
dat de andere natuurlijke of rechtspersonen daadwerkelijk en onherroepelijk
worden ingezet bij de uitvoering van de opdracht. Als bewijsmiddel kan onder
meer dienen een ter zake gesloten (onderaannemings-)overeenkomst of een ter
zake door de aanbieder en de andere natuurlijke of rechtspersoon opgestelde,
gedateerde en rechtsgeldig ondertekende verklaring, zulks ter beoordeling van

Pagina 11 van 26

Aanbieding en beoordelingsdocument | Zware berging | 12 december 2014 laatst gewijzigd 15 januari 2021

de aanbesteder. Een verzoek kan tot het verstrekken van bewijsmiddelen kan
ook ten tijde van een reeds aangegane overeenkomst worden gedaan.
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4

Beoordeling en opdrachtverlening

4.1

Algemeen
Na ontvangst en opening van de aanbiedingen worden deze beoordeeld
overeenkomstig de beoordelingsprocedure opgenomen in paragraaf 4.2.

4.2

Gunningscriteria
De aanbesteder is niet verplicht opdracht te verlenen. Aanbieders die een geldige en
passende aanbieding hebben gedaan die voldoet aan de gestelde geschiktheideisen
en overigens niet behoeft te worden uitgesloten van opdrachtverlening zullen een
overeenkomst ter ondertekening worden aangeboden.
Door de beoordelaar worden de volgende zaken beoordeeld:
1. Geldigheid aanbieding.
De beoordeling op geldigheid vindt plaats aan de hand van de gestelde eisen in
dit aanbieding en beoordelingsdocument. Getoetst wordt of alle in artikel 2.3.1
gevraagde stukken aanwezig zijn, voldoen aan de gestelde eisen en of de
inhoud van de stukken voldoet of anderszins geen aanleiding geeft om te
veronderstellen dat niet wordt voldaan aan eisen genoemd in het aanbieding en
beoordelingsdocument.
2. Aanbieding is passend.
De beoordeling of een aanbieding passend is vindt plaats aan de hand van het
aangeboden bergingsmaterieel in de aanbieding in combinatie met prijs en
locatie gegevens. Alleen aanbiedingen die tegen een marktconforme prijs
waarde toevoegen aan de IM-doelstellingen worden als passend aangemerkt.
Van waarde toevoeging aan de IM-doelstellingen is sprake als een aanbieding
resulteert in:
- een verkorting met drie of meer minuten van de aanrijtijd voor delen van het
IM-wegennet;
- een verruiming van bergingsmogelijkheden aan de hand van het aangeboden
bergingsmaterieel.
Indien twee (of meer) aanbiedingen gelijktijdig* zijn ingediend en bij individueel
beoordeling bij beide aanbiedingen sprake zou zijn geweest van meerwaarde in
het kader van IM-doelstellingen, dan geldt dat voor beide aanbiedingen wordt
voldaan aan de eis dat een aanbieding waarde moet toevoegen aan de IMdoelstellingen.
* Alle aanbiedingen die voor of op 16 januari 2015 worden ingediend worden als
gelijktijdig ingediend beschouwd.
3. Aanbieding voldoet aan geschiktheideisen.
De beoordeling op geschiktheid vindt plaats aan de hand van de gestelde eisen
in dit aanbieding en beoordelingsdocument. Getoetst wordt of alle in artikel
2.3.2 gevraagde stukken aanwezig zijn, voldoen aan de gestelde eisen en of de
inhoud van de stukken voldoet of anderszins geen aanleiding geeft om te
veronderstellen dat niet wordt voldaan aan eisen genoemd in het aanbieding en
beoordelingsdocument. Tevens is het mogelijk dat de beoordelaar de RI&E
documenten opvraagt om te kunnen verifiëren dat wordt voldaan aan de
overige geschiktheidseisen gesteld in artikel 3.3.
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5

Overige voorwaarden en regelingen

5.1

Forumkeuze, rechtsbescherming
1. Alle geschillen in het kader van de onderhavige onderhandelingsprocedure
dienen aanhangig te worden gemaakt bij de (voorzieningenrechter van de)
Rechtbank te ‘s-Gravenhage. Een geschil wordt geacht aanhangig te zijn
gemaakt door het uitbrengen van een dagvaarding.

5.2

Intrekking aanbieding
1. De aanbieder die voor de opdracht in aanmerking komt kan de aanbesteder
verzoeken om zijn aanbieding te mogen intrekken.
2. Een verzoek tot intrekking moet schriftelijk worden gedaan. In het verzoek
dient de aanbieder te verklaren dat hij zijn aanbieding wenst in te trekken. Hij
vermeldt daarbij uitvoerig de redenen voor intrekking. Het verzoek moet zijn
ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de aanbieder.
Bij het verzoek voegt de aanbieder bewijsmiddelen (uittreksel Handelsregister,
volmacht) waaruit de bevoegdheid blijkt.
3. Op verzoek van de aanbieder en/of de aanbesteder zal mondeling overleg
plaatsvinden over de redenen van de aanbieder om zijn aanbieding in te
trekken.
4. Indien de aanbesteder het verzoek tot intrekking afwijst stelt hij de aanbieder
daarvan schriftelijk in kennis. De aanbieding is dan niet ingetrokken.
5. De aanbesteder is niet verplicht een ingetrokken aanbieding te retourneren.
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Bijlage

A

Indeling van de aanbieding

Op envelop:
-

Opschrift ‘VERTROUWELIJK’;
Opschrift ‘Aanbieding voor overeenkomst berging zware

voertuigen’
-

Naam en adresgegevens van de geadresseerde;
Naam en adresgegevens van de aanbieder.

-

Staat van Tarieven en Prijzen conform bijlage 1 van het
contractdossier (indien er meerdere inzetlocaties worden

In envelop:

aangeboden, en er per inzetlocatie andere prijzen gelden,
dient per inzetlocatie één Staat van Tarieven en Prijzen
te worden ingediend).
-

-

-

-

Inschakelingsprocedure (bijlage 2 van het contractdossier);
Vestigingslocaties (bijlage 8 van het contractdossier);
Een of meerdere Eigen verklaring(en) voor de
onderhandelingsprocedures conform bijlage B bij dit aanbieding
en beoordelingsdocument en;
Een kopie van het certificaat waaruit blijkt dat de onderneming
voldoet aan de eisen zoals zijn geformuleerd in de brochure
“Zware Berging, eisen van Rijkswaterstaat”.
Indien van toepassing: Een of meerdere Derden verklaring
uitsluitingsgronden conform bijlage C bij dit aanbieding en
beoordelingsdocument;
Verklaringen van derden ingeval van een beroep op de
technische bekwaamheid van andere natuurlijke of
rechtspersonen;
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Bijlage

B

Eigen verklaring

1

ALGEMENE VRAGEN INGEVOLGE ARTIKEL 30 VAN DE WET BEVORDERING
INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)

1.1

Verstrek de (statutaire) naam, het adres en de woonplaats of plaats van vestiging van de
onderneming.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2

Verstrek de naam, het adres, de woonplaats en de functie binnen de onderneming van de persoon
die deze Eigen verklaring namens de onderneming invult.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3

Verstrek de rechtsvorm van de onderneming.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.4

Verstrek de handelsnaam of handelsnamen waarvan de onderneming de laatste vier jaren gebruik
maakt of heeft gemaakt.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.5

Verstrek het nummer van inschrijving (in Nederland bestaande uit 12 cijfers) bij de Kamer van
Koophandel en Fabrieken, of een vergelijkbare inschrijving in het land van vestiging.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.6

Geef aan welke natuurlijke of rechtspersonen direct of indirect leiding geven aan de onderneming,
alsmede welke natuurlijke of rechtspersonen dit in de laatste vier jaren zijn geweest. *1)
*1) Een leidinggevende van een onderneming is belast met de leiding over de dagelijkse gang van zaken
binnen de onderneming. Dit kunnen natuurlijke of rechtspersonen zijn, zoals bestuurders, commissarissen,
procuratiehouders, beheerders, etc.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pagina 16 van 26

Aanbieding en beoordelingsdocument | Zware berging | 12 december 2014 laatst gewijzigd 15 januari 2021

1.7

Zijn er natuurlijke of rechtspersonen die direct of indirect zeggenschap hebben of hebben gehad
over de onderneming? *2)
*2) Zeggenschap is het recht om daadwerkelijk invloed uit te oefenen op het te voeren beleid van de
onderneming. Natuurlijke of rechtspersonen die zeggenschap hebben over de onderneming zijn onder meer
aandeelhouders met meer dan 5% van de aandelen.

Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
Zo ja, geef aan welke natuurlijke of rechtspersonen dit thans zijn, alsmede welke natuurlijke of
rechtspersonen dit in de laatste vier jaren zijn geweest.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.8

Zijn er natuurlijke of rechtspersonen die direct of indirect vermogen verschaffen of hebben
verschaft aan de onderneming?
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
Zo ja, geef aan welke natuurlijke of rechtspersonen dit thans zijn, alsmede welke natuurlijke of
rechtspersonen dit in de laatste vier jaren zijn geweest.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.9

Geef aan op welke wijze de onderneming wordt gefinancierd.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.10

In voorkomend geval, geef aan welke onderdelen van de opdracht in onderaanneming worden
gegeven. Geef daarbij tevens aan welke natuurlijke of rechtspersonen als onderaannemer zullen
optreden. Vermeld voor elke onderaannemer de gegevens volgens de vragen 1.1 (nawgegevens), 1.3 (rechtsvorm), 1.4 (handelsnamen) en 1.5 (inschrijving KvK) van deze Eigen
verklaring.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2

2.1

VRAGEN TENEINDE TE KUNNEN ACHTERHALEN OF EEN OF MEER
UITSLUITINGSGRONDEN ZICH VOORDOEN
Is in de vier jaar voorafgaand aan deze onderhandelingsprocedure jegens de onderneming bij een
onherroepelijk vonnis of arrest een veroordeling uitgesproken op grond van artikel 140, 177,
177a, 178, 225, 226, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 416, 417, 417bis, 420bis,

Pagina 17 van 26

Aanbieding en beoordelingsdocument | Zware berging | 12 december 2014 laatst gewijzigd 15 januari 2021

420ter of 420quater van het Wetboek van Strafrecht, dan wel een soortgelijke strafrechtelijke
bepaling geldend in een ander land?
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
Zo ja, vermeld het delict en de opgelegde straf of maatregel
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Op een desbetreffend verzoek van de aanbestedende dienst moet een verklaring omtrent het
gedrag (VOG) van de onderneming of de beschikking waarin afgifte van die verklaring wordt
geweigerd of een vergelijkbare verklaring of beschikking uit het land van herkomst worden
overgelegd die niet meer dan 6 maanden oud is. De onderneming staat er voor in dat deze
verklaring op het moment dat deze wordt overgelegd overeenstemt met de werkelijke situatie
waarin de onderneming zich op dat moment bevindt.
2.2

Verkeert de onderneming in staat van faillissement, vereffening, surséance van betaling of
akkoord dan wel heeft de onderneming zijn werkzaamheden gestaakt of verkeert hij in een
andere soortgelijke toestand ingevolge een soortgelijke procedure van de nationale wettelijke
regeling?
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
Zo ja, vermeld de desbetreffende toestand.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Op een desbetreffend verzoek van de aanbestedende dienst moet een verklaring van de griffier of
een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst worden overgelegd die niet meer dan 6
maanden oud is. De onderneming staat er voor in dat deze verklaring op het moment dat deze
wordt overgelegd overeenstemt met de werkelijke situatie waarin de onderneming zich op dat
moment bevindt.

2.3

Is het faillissement van de onderneming aangevraagd of is tegen de onderneming een procedure
van vereffening of surséance van betaling of akkoord dan wel een andere soortgelijke procedure
die in de nationaal wettelijke regeling is voorzien, aanhangig gemaakt?
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
Zo ja, vermeld de desbetreffende toestand.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Op een desbetreffend verzoek van de aanbestedende dienst moet een verklaring van de griffier of
een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst worden overgelegd die niet meer dan 6
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maanden oud is. De onderneming staat er voor in dat deze verklaring op het moment dat deze
wordt overgelegd overeenstemt met de werkelijke situatie waarin de onderneming zich op dat
moment bevindt.
2.4

Is de onderneming in de vier jaar voorafgaand aan deze onderhandelingsprocedure bij een
rechterlijke beslissing die kracht van gewijsde heeft, veroordeeld voor een delict dat de
beroepsmoraliteit van de onderneming in het gedrang brengt als bedoeld in artikel 5 van de
Beleidsregels integriteit en uitsluiting bij aanbestedingen in BIBOB-sectoren?
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
Zo ja, vermeld de aard van het delict en de opgelegde straf of maatregel.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Op een desbetreffend verzoek van de aanbestedende dienst moet een verklaring omtrent het
gedrag (VOG) van de onderneming of de beschikking waarin afgifte van die verklaring wordt
geweigerd of een vergelijkbare verklaring of beschikking uit het land van herkomst worden
overgelegd die niet meer dan 6 maanden oud is. De onderneming staat er voor in dat deze
verklaring op het moment dat deze wordt overgelegd overeenstemt met de werkelijke situatie
waarin de onderneming zich op dat moment bevindt.

2.5

Heeft de onderneming in de vier jaar voorafgaand aan deze onderhandelingsprocedure in de
uitoefening van zijn beroep een ernstige fout begaan als bedoeld in artikel 6 van de Beleidsregels
integriteit en uitsluiting bij aanbestedingen in BIBOB-sectoren?
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
Zo ja, vermeld de aard van de fout en de eventueel opgelegde straf of maatregel.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.6

Heeft de onderneming aan zijn verplichtingen voldaan ten aanzien van de betaling van de socialeverzekeringsbijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is
en van het land van de aanbestedende dienst?
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
Vermeld eventuele lopende betalingsregelingen.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Op een desbetreffend verzoek van de aanbestedende dienst moet een verklaring van de
ontvanger onder wie de onderneming ressorteert voor de inning van belastingen of een
vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst worden overgelegd die niet meer dan 6
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maanden oud is. De onderneming staat er voor in dat deze verklaring op het moment dat deze
wordt overgelegd overeenstemt met de werkelijke situatie waarin de onderneming zich op dat
moment bevindt.
2.7

Heeft de onderneming aan zijn verplichtingen voldaan ten aanzien van de betaling van zijn
belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is en van
het land van de aanbestedende dienst?
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
Vermeld eventuele lopende betalingsregelingen.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Op een desbetreffend verzoek van de aanbestedende dienst moet een verklaring van de
ontvanger onder wie de gegadigde ressorteert voor de inning van belastingen of een vergelijkbare
verklaring uit het land van herkomst worden overgelegd die niet meer dan 6 maanden oud is. De
onderneming staat er voor in dat deze verklaring op het moment dat deze wordt overgelegd
overeenstemt met de werkelijke situatie waarin de onderneming zich op dat moment bevindt.

2.8

Heeft de onderneming zich voorafgaand aan deze onderhandelingsprocedure in ernstige mate
schuldig gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van de inlichtingen die
overeenkomstig de criteria voor de kwalitatieve selectie of de uitsluitingscriteria zijn verlangd (of
heeft de onderneming deze inlichtingen niet verstrekt)?
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
Zo ja, vermeld de aard hiervan en de eventueel opgelegde straf of maatregel.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3

VRAGEN TEN AANZIEN VAN DE COMBINATIEVORMING BIJ AANBIEDING DOOR EEN
SAMENWERKINGSVERBAND VAN ONDERNEMERS*)
*) Deze vragen hoeven uitsluitend te worden beantwoord indien aanbieding geschiedt door een
samenwerkingsverband van ondernemers (een combinatie), al dan niet als vennootschap onder firma, dan wel
als Special Purpose Vehicle (SPV).

3.1

Geef aan welke factoren ervoor zorgen dat de onderneming niet in staat is om individueel op de
opdracht in te schrijven.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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3.2

Geef aan waarom de aard en de omvang van het samenwerkingsverband (combinatie) dat is
gevormd noodzakelijk is in relatie tot de omvang en de aard van de uit te voeren opdracht, gelet
op de betekenis en de capaciteit van elk van de ondernemers in het verband.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

3.3

Geef aan welk onderdeel of welke onderdelen van de opdracht door de onderneming zelf zullen
worden uitgevoerd.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4

VRAGEN TEN AANZIEN VAN RECHTMATIGHEID AANBIEDING, VOORKENNIS EN
BELANGENVERSTRENGELING

4.1

Is de onderhavige aanbieding tot stand gekomen onder invloed van een overeenkomst, besluit of
gedraging in strijd met het Nederlandse of Europese mededingingsrecht.
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

4.2

Heeft de onderneming, voorafgaand aan deze onderhandelingsprocedure, werkzaamheden of
diensten verricht ter voorbereiding van de opdracht, dan wel is de onderneming op andere wijze
direct of indirect betrokken (geweest) bij de voorbereiding van de opdracht?
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
Zo ja, vermeld de aard van de betreffende werkzaamheden of diensten, dan wel die
betrokkenheid.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4.3

Zijn er binnen de onderneming personen werkzaam die, voorafgaand aan deze
onderhandelingsprocedure, werkzaamheden of diensten hebben verricht ter voorbereiding van de
opdracht, dan wel zijn er personen werkzaam binnen de onderneming die op andere wijze direct
of indirect betrokken zijn (geweest) bij de voorbereiding van de opdracht?
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
Zo ja, vermeld voor elke persoon:
a.
de naam en de functie binnen de onderneming;
b.
de aard van de betreffende werkzaamheden of diensten, dan wel de betrokkenheid.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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4.4

Zijn of worden door de onderneming, in het kader van deze onderhandelingsprocedure,
onderaannemers ingeschakeld, die, voorafgaande aan de onderhandelingsprocedure,
werkzaamheden of diensten hebben verricht ter voorbereiding van de opdracht, dan wel zijn die
onderaannemers op andere wijze direct of indirect betrokken (geweest) bij de voorbereiding van
de opdracht?
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
Zo ja, vermeld van elke onderaannemer:
a.
de naam en het adres, de rechtsvorm en het nummer van inschrijving in het
handelsregister (of een overeenkomstig register in het land van vestiging);
b.
de aard van de betreffende werkzaamheden of diensten, dan wel de betrokkenheid.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4.5

Zijn of worden door de onderneming, in het kader van deze onderhandelingsprocedure, adviseurs
(zowel natuurlijke personen als rechtspersonen) ingeschakeld die, voorafgaand aan de
onderhandelingsprocedure, werkzaamheden of diensten hebben verricht ter voorbereiding van de
opdracht, dan wel zijn die adviseurs op andere wijze direct of indirect betrokken (geweest) bij de
voorbereiding van de opdracht?
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
Zo ja, vermeld van elke adviseur:
a.
de naam en het adres, de rechtsvorm en het nummer van inschrijving in het
handelsregister (of een overeenkomstig register in het land van vestiging);
b.
de aard van de betreffende werkzaamheden of diensten, dan wel de betrokkenheid.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

4.6

Is de onderneming gelieerd aan één of meerdere andere ondernemingen en/of maakt de
onderneming onderdeel uit van een groep, e.e.a. in de zin van de artikelen 2:24a, 2:24b en 2:24c
van het Burgerlijk Wetboek, of vergelijkbare rechtsvormen naar buitenlands recht?
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
Zo ja, hebben één of meerdere van die gelieerde ondernemingen of ondernemingen binnen de
groep, voorafgaand aan de onderhandelingsprocedure, werkzaamheden of diensten verricht ter
voorbereiding van de opdracht, dan wel zijn één of meer van die ondernemingen op andere wijze
direct of indirect betrokken (geweest) bij de voorbereiding van de opdracht?
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)
Zo ja, vermeld voor elke onderneming:

Pagina 22 van 26

Aanbieding en beoordelingsdocument | Zware berging | 12 december 2014 laatst gewijzigd 15 januari 2021

a.

de naam en het adres, de rechtsvorm en het nummer van inschrijving in het
handelsregister (of een overeenkomstig register in het land van vestiging);
de aard van de betreffende werkzaamheden of diensten, dan wel de betrokkenheid.

b.

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

5

VRAAG TEN AANZIEN VAN ARBEIDSBESCHERMING EN -VOORWAARDEN
Heeft de onderneming bij de voorbereiding van zijn aanbieding rekening gehouden met de
verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die
gelden op de plaats waar de opdracht wordt uitgevoerd?
Ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)

VERKLARING
Ondergetekende verklaart:

dat hij bevoegd is de onderneming rechtsgeldig te binden, zulks tot ten minste het (verwachte)
bedrag van de opdracht;

dat de vragen volledig en naar waarheid zijn beantwoord en dat de in deze Eigen Verklaring
verstrekte inlichtingen met de werkelijkheid overeenstemmen, juist en volledig zijn;

dat hij de officiële bewijzen, die aantonen dat op de onderneming opgesomde uitsluitingsgronden niet
van toepassing zijn, op verzoek van de aanbestedende dienst zal leveren;

op

_______________ (datum) te ___________________________ (plaats)

door ________________________________________ (naam en voorletters)
als bestuurder van __________________________________ (naam bedrijf),
die _______________________________________________ (naam bedrijf)
ter zake van deze aanbieding rechtsgeldig vertegenwoordigt.
_________________________________________________ (handtekening)
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Bijlage

C

Derden verklaring uitsluitingsgronden

Naam en adres van de onderneming:
………………………………………………………………………………………………………………………
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (inschrijvingsnummer van het
handelsregister of een overeenkomstig register van het land van vestiging van de
onderneming):
………………………………………………………………………………………………………………………
Contactpersoon van de onderneming (naam, email, telefoon):
………………………………………………………………………………………………………………………
Ondergetekende verklaart dat:
1.

zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het
tijdstip van het indienen van deze verklaring niet bij een onherroepelijke rechterlijke
uitspraak is veroordeeld wegens deelname aan een criminele organisatie; hieronder
vallen de volgende gedragingen:
1. gedragingen van een persoon die opzettelijk en met kennis van het oogmerk en
van de algemene criminele activiteit van de organisatie dan wel van het
voornemen van de criminele organisatie om de betreffende strafbare feiten te
plegen, actief deelneemt:
a. aan activiteiten van een criminele organisatie, waaronder wordt verstaan
een gestructureerde vereniging die duurt in de tijd van meer dan twee
personen, die in overleg optreedt om feiten te plegen welke strafbaar zijn
gesteld met een vrijheidsstraf of met een maatregel welke
vrijheidsbeneming meebrengt met een maximum van ten minste vier jaar of
met een zwaardere straf, welke feiten een doel op zich vormen of een
middel zijn om vermogensvoordelen te verwerven en, in voorkomend geval,
onrechtmatig invloed uit te oefenen op de werking van overheidsinstanties,
zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke uitvoering van de betrokken
strafbare feiten en, onder voorbehoud van de algemene beginselen van het
strafrecht van de betrokken lidstaat, zelfs indien deze niet worden
uitgevoerd;
b. aan de andere activiteiten van de organisatie, waarbij hij er tevens kennis
van heeft dat zijn deelname bijdraagt tot het verwezenlijken van de
hierboven genoemde criminele activiteiten van de organisatie;
2. Gedragingen van een persoon die erin bestaan dat hij met een of meer
personen tot overeenstemming is gekomen over de uitoefening van een
activiteit waarvan de uitvoering neerkomt op het plegen van een hierboven
genoemd strafbaar feit, zelfs indien hij niet deelneemt aan de feitelijke
uitoefening van de activiteit;

2.

zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het
tijdstip van het indienen van deze verklaring niet bij een onherroepelijke rechterlijke
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uitspraak is veroordeeld wegens omkoping; onder omkoping wordt verstaan het
opzettelijk een ambtenaar onmiddellijk of middellijk een voordeel, ongeacht de aard
daarvan, voor hemzelf of voor een ander beloven of verstrekken, om in strijd met
zijn ambtsplicht een ambtshandeling of een handeling in de uitoefening van zijn
ambt te verrichten of na te laten; dan wel in de privésector opzettelijk, onmiddellijk
of middellijk, aan een persoon bij diens zakelijke activiteiten een niet
gerechtvaardigd voordeel, ongeacht de aard daarvan, voor die persoon zelf of voor
een derde beloven, aanbieden of verstrekken, in ruil voor het verrichten of nalaten
door die persoon van een handeling, waarbij die persoon zijn plicht verzuimt;
3

zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het
tijdstip van het indienen van deze verklaring niet bij een onherroepelijke rechterlijke
uitspraak is veroordeeld wegens fraude; onder fraude wordt zowel fraude op het
gebied van de uitgaven als ontvangsten verstaan. Dat wil zeggen elke opzettelijke
handeling of elk opzettelijk nalaten waarbij hetzij valse, onjuiste of onvolledige
verklaringen of documenten worden gebruikt of overgelegd, hetzij in strijd met een
specifieke verplichting informatie wordt achtergehouden, hetzij van een rechtmatig
verkregen voordeel misbruik wordt gemaakt, met als gevolg dat middelen afkomstig
van de algemene communautaire begroting of van de door of voor de EG beheerde
begrotingen, wederrechtelijk worden ontvangen, achtergehouden of worden
verminderd, dan wel dat deze middelen worden misbruikt door ze voor andere
doelen aan te wenden dan die waarvoor zij oorspronkelijk zijn toegekend;

4

zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het
tijdstip van het indienen van deze verklaring niet bij een onherroepelijke rechterlijke
uitspraak is veroordeeld wegens witwassen van geld, waaronder wordt verstaan:
1. de omzetting of overdracht van voorwerpen, wetende dat deze zijn verworven
uit een criminele activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit, met
het oogmerk de illegale herkomst ervan te verhelen of te verhullen of een
persoon die bij deze activiteit is betrokken, te helpen aan de juridische gevolgen
van zijn daden te ontkomen;
2. het verhelen of verhullen van de werkelijke aard, oorsprong, vindplaats,
vervreemding, verplaatsing, rechten op of de eigendom van voorwerpen,
wetende dat deze verworven zijn uit een criminele activiteit of uit deelneming
aan een dergelijke activiteit;
3. de verwerving, het bezit of het gebruik van voorwerpen, wetende, op het
tijdstip van verkrijging, dat deze voorwerpen zijn verworven uit een criminele
activiteit of uit deelneming aan een dergelijke activiteit;
4. deelneming aan, medeplichtigheid aan, poging tot, hulp aan, aanzetten tot,
vergemakkelijken van, of het geven van raad met het oog op het begaan van
een van de in de voorgaande drie punten bedoelde daden;

5

zijn onderneming niet verkeert in staat van faillissement of liquidatie, diens
werkzaamheden niet zijn gestaakt, jegens hem geen surseance van betaling of een
(faillissements-)akkoord geldt, en zijn onderneming niet verkeert in een andere
vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure die voorkomt in de op
hem van toepassing zijnde wet- of regelgeving;

6

tegen zijn onderneming of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het
tijdstip van het indienen van deze verklaring niet een onherroepelijk geworden
rechterlijke uitspraak is gedaan op grond van overtreding van op hem van
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toepassing zijnde wet- of regelgeving wegens overtreding van een voor hem
relevante beroepsgedragsregel;
7

zijn onderneming, of een bestuurder ervan in de vier jaar voorafgaand aan het
tijdstip van het indienen van deze verklaring in de uitoefening van zijn beroep niet
een ernstige fout heeft begaan;

8

zijn onderneming heeft voldaan aan verplichtingen op grond van op hem van
toepassing zijnde wettelijke bepalingen met betrekking tot betaling van sociale
zekerheidspremies of belastingen;

9

zijn onderneming, bij het verstrekken van inlichtingen die door de aanbestedende
dienst of opdrachtgever van hem waren verlangd in het kader van
onderhandelingsprocedures of eerdere opdrachten, zich niet in ernstige mate
schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen of zijn onderneming deze inlichtingen
niet, of niet volledig heeft verstrekt;

VERKLARING
Ondergetekende verklaart:

dat hij bevoegd is de onderneming rechtsgeldig te binden, zulks tot ten minste het (verwachte)
bedrag van de opdracht;

hij deze verklaring onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud heeft ondertekend; hij zich ervan
bewust is dat het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie, door de aanbestedende dienst of
opdrachtgever kan worden aangemerkt als een valse verklaring in de zin van punt 9 uit deze Eigen
verklaring en dat dit kan leiden tot een onvoorwaardelijke uitsluiting voor de restduur van deze
onderhandelingsprocedure dan wel deelname aan de opdracht;

er in de tekst van deze verklaring door hem geen wijzigingen zijn aangebracht;

de verklaring is ondertekend door een daartoe, blijkens het handelsregister, dan wel een
overeenkomstig register van het land van vestiging van de onderneming,
vertegenwoordigingsbevoegde.

op

_______________ (datum) te ___________________________ (plaats)

door ________________________________________ (naam en voorletters)
als bestuurder van __________________________________ (naam bedrijf),
die _______________________________________________ (naam bedrijf)
ter zake van deze aanbieding of aanbieding rechtsgeldig vertegenwoordigt.
_________________________________________________ (handtekening)
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