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Erkenningsregeling – nutssectoren
Richtlijn 2004/17/EG

Deze aankondiging is een oproep tot mededinging    ◯ ja   ◯ neen

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

Officiële benaming: Nationale identificatie: (indien bekend)

Postadres:

Plaats: Postcode: Land:

Contactpunt(en):  

Ter attentie van: 

Telefoon:

E-mail: Fax:

Internetadres(sen): (indien van toepassing)

Adres van de aanbestedende dienst: (URL)

Adres van het kopersprofiel: (URL) 

Elektronische toegang tot de documenten: (URL)

Elektronische indiening van aanmeldingen en verzoeken om deelneming: (URL)

Gelieve bijlage A te gebruiken om meer gedetailleerde inlichtingen te verstrekken.

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres                 

◯ Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde 
contactpunt(en)

◯ Andere (Bijlage A.I invullen)

Meer documentatie is te verkrijgen op het volgende adres        

◯ Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde 
contactpunt(en)

◯ Andere (Bijlage A.II invullen)

Aanvragen tot deelneming of aanmeldingen moeten worden gericht aan

◯ Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde 
contactpunt(en)

◯ Andere (Bijlage A.III invullen)

I.2) Hoofdactiviteit

⃞ Productie, vervoer en distributie van gas en warmte
⃞ Elektriciteit 
⃞ Opsporing en winning van aardolie en aardgas
⃞ Opsporing en winning van steenkool en andere vaste brandstoffen
⃞ Water
⃞ Postdiensten

⃞ Vervoersdiensten per spoor 
⃞ Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten
⃞ Havenactiviteiten
⃞ Luchthavenactiviteiten
⃞ Andere: (specificeren)

I.3) Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten

De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten:    ◯ ja   ◯ neen
(Zo ja, dan kunnen nadere inlichtingen over die aanbestedende diensten in bijlage A worden verstrekt)
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Afdeling II: Voorwerp van de erkenningsregeling

II.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:

II.2) Type opdracht (Kies slechts één categorie – werken, leveringen of diensten – die het best overeenkomt met het voorwerp van uw opdracht of 
aankoop/aankopen)

◯ Werken ◯ Leveringen
◯ Diensten

Dienstencategorie nr: [    ] [    ]
Zie voor de dienstencategorieën bijlage C2

II.3) Beschrijving van de werken, leveringen of diensten die door midddel van de erkenningsregeling moeten worden 
uitgevoerd, geleverd of verleend:

II.4) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) 

Hoofdcategorieën Subcategorieën (indien van toepassing)

Hoofdopdracht [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ] [    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

Bijkomende opdrachten [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

II.5)  Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)

Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):  ◯ ja    ◯ neen

   (Zoveel keer dit deel gebruiken als nodig is)   
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Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Voorwaarden voor de erkenning:
(Wanneer deze inlichtingen omvangrijk zijn en op documenten zijn gebaseerd die ter beschikking staan van de betrokken leveranciers, aannemers of 
dienstverleners, kan met een samenvatting van de belangrijkste voorwaarden en methoden en met een verwijzing naar de desbetreffende documenten 
worden volstaan)

Voorwaarden waaraan de ondernemingen voor hun erkenning 
moeten voldoen

Methoden waarmee elk van deze voorwaarden zal worden geverifieerd

III.1.2) Informatie over voorbehouden opdrachten (indien van toepassing)
⃞ De opdracht is bestemd voor sociale werkplaatsen
⃞ De uitvoering van de opdracht is beperkt tot het kader van de programma’s voor beschermde arbeid
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Afdeling IV: Procedure

IV.1) Gunningscriteria

IV.1.1) Gunningscriteria (indien bekend)

◯ Laagste prijs                                                                               
of
◯ Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op     

◯ de onderstaande criteria (de gunningscriteria moeten worden vermeld met hun weging of in afnemende volgorde van belangrijkheid 
wanneer om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is)

◯ de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria

Criteria Weging Criteria Weging

1. [                                                                            ]

2. [                                                                            ]

3. [                                                                            ] 

4. [                                                                            ]

5. [                                                                            ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

6.  [                                                                            ]

7.  [                                                                            ] 

8.  [                                                                            ] 

9.  [                                                                            ] 

10.[                                                                            ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

IV.1.2) Inlichtingen over de elektronische veiling 
Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling    ◯ ja   ◯ neen
(Zo ja, indien van toepassing) Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst: (indien van toepassing)

IV.2.2) Duur van de erkenningsregeling

Geldigheidsduur van de erkenningsregeling: van [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/jjjj)    Tot: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/jjjj)

⃞  Onbepaalde duur 
⃞  Andere

IV.2.3) Inlichtingen over verlengingen (indien van toepassing)
Verlenging van de erkenningsregeling   ◯ ja   ◯ neen
(Zo ja) formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:

NL  Standaardformulier 7 – Erkenningsregeling – nutssectoren 4    



Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
Een of meer opdrachten die onder de erkenningsregeling vallen houden verband met een project en/of een programma dat met middelen van 
de Europese Unie wordt gefinancierd    
◯ ja   ◯ neen

(Zo ja) Verwijzen naar project(en) en/of programma(‘s): 

VI.2) Nadere inlichtingen: (indien van toepassing)

VI.3) Beroepsprocedures

VI.3.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land:

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie (indien van toepassing)

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land:

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.3.2) Instellen van beroep (rubriek VI.3.2 of, indien nodig, rubriek VI.3.3 invullen)
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep:

VI.3.3) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen

Officiële benaming:

Postadres:

Plaats: Postcode: Land:

E-mail: Telefoon:

Internetadres: (URL) Fax:

VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/jjjj)
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Bijlage A

Extra adressen en contactpunten

I) Adressen en contactpunten voor meer inlichtingen
Officiële benaming: Nationale identificatie: (indien bekend)

Postadres:

Plaats: Postcode: Land:

Contactpunt(en):  
Ter attentie van: 

Telefoon:

E-mail: Fax:

Internetadres: (URL)

II) Adressen en contactpunten voor meer documentatie 
Officiële benaming: Nationale identificatie: (indien bekend)

Postadres:

Plaats: Postcode: Land:

Contactpunt(en):  
Ter attentie van: 

Telefoon:

E-mail: Fax:

Internetadres: (URL)

III) Adres en contactpunten voor indiening van aanvragen tot deelneming en aanmeldingen 
Officiële benaming: Nationale identificatie: (indien bekend)

Postadres:

Plaats: Postcode: Land:

Contactpunt(en):  
Ter attentie van: 

Telefoon:

E-mail: Fax:

Internetadres: (URL)

IV) Adressen van de andere aanbestedende dienst namens welke de aanbestedende dienst aankoopt 
Officiële benaming: Nationale identificatie: (indien bekend)

Postadres:

Plaats: Postcode: Land:

   (Bijlage A, afdeling IV, zo dikwijls gebruiken als nodig is)   
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Bijlage C2 – Nutssectoren

Dienstencategorieën bedoeld in afdeling II: voorwerp van de opdracht
Richtlijn 2004/17/EG

Categorie nr [1]  Voorwerp

1 Onderhouds- en reparatiediensten

2 Diensten voor vervoer te land [2],met inbegrip van diensten voor vervoer per pantserwagen en koeriersdiensten, 
postvervoer uitgezonderd

3 Diensten voor luchtvervoer van passagiers en vracht, met uitzondering van postvervoer

4 Postvervoer te land [3] en door de lucht

5 Telecommunicatiediensten 

6 Financiële diensten:  a) Verzekeringsdiensten  b) Bankverrichtingen en diensten in verband met beleggingen [4]

7 Computer- en aanverwante diensten

8 Diensten voor onderzoek en ontwikkeling [5]

9 Diensten van accountants, controle en boekhouding

10 Diensten voor marktonderzoek en peiling van de openbare mening

11 Diensten voor bedrijfsadvisering [6] en aanverwante diensten

12 Bouwkundige diensten; technische en geïntegreerde technische diensten; diensten van stedenbouw en 
landschapsarchitectuur; diensten voor aanverwante technische en wetenschappelijke advisering; diensten voor 
het uitvoeren van technische proeven en analyses

13 Advertentie- en reclamediensten

14 Diensten voor het schoonmaken van gebouwen en het beheer van onroerende goederen

15 Uitgeverij- en drukkerijdiensten, in eigen beheer of op contractbasis

16 Riolering en vuilnisophaaldiensten; afvalverwerking en aanverwante diensten

Categorie nr [7] Voorwerp

17 Hotel- en restauratiediensten

18 Spoorwegvervoerdiensten

19 Vervoerdiensten over het water

20 Diensten voor ondersteunend en hulpvervoer

21 Rechtskundige diensten

22 Diensten voor plaatsing van personeel en personeelsverschaffing [8]

23 Opsporings- en bewakingsdiensten, uitgezonderd vervoer per pantserwagen

24 Diensten voor onderwijs en beroepsonderwijs

25 Gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

26 Diensten voor cultuur, sport en recreatie

27 Andere diensten

1 Dienstencategorieën zoals bedoeld in artikel 31 en bijlage XVIIA van Richtlijn 2004/17/EG.
2 Met uitzondering van de spoorwegdiensten, die vallen onder categorie 18.
3 Met uitzondering van de spoorwegdiensten, die vallen onder categorie 18.
4 Behalve financiële diensten betreffende de uitgifte, de aankoop, de verkoop en de overdracht van effecten of andere financiële 

instrumenten, en door de centrale banken verleende diensten. Uitgesloten zijn tevens diensten betreffende de verwerving of de huur, 
ongeacht de financiële vorm, van grond, bestaande gebouwen of andere onroerende zaken of betreffende de rechten hierop; de 
overeenkomsten betreffende financiële diensten die voorafgaand aan, gelijktijdig met of als vervolg op het koop- of huurcontract worden 
verstrekt, zijn echter, ongeacht hun vorm, aan deze richtlijn onderworpen.

5 Behalve diensten voor onderzoek en ontwikkeling, met uitzondering van die waarvan de resultaten in hun geheel aan de aanbestedende 
dienst toekomen voor gebruik ervan in de uitoefening van zijn eigen werkzaamheden, mits de dienstverlening volledig door de 
aanbestedende dienst wordt beloond.

6 Behalve diensten voor arbitrage en bemiddeling.
7 Dienstencategorieën als bedoeld in artikel 32 en bijlage XVIIB van Richtlijn 2004/17/EG.
8 Behalve arbeidsovereenkomsten.
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