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Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen
Deze aankondiging valt onder

Richtlijn 2004/18/EG  ◯
Richtlijn 2004/17/EG (Nutssectoren)  ◯

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 projecten 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)

Projecten of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan

◯ Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) ◯ Andere (Bijlage A.III invullen)

I.2) Soort aanbestedende dienst (in geval van een door de aanbestedende dienst bekendgemaakte aankondiging)

◯ Ministerie of andere nationale of federale instantie, met regionale 

of plaatselijke onderverdelingen ervan

◯ Nationaal of federaal agentschap/bureau

◯ Regionale of plaatselijke instantie

◯ Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau 

◯ Publiekrechtelijke instelling

◯ Europese instelling/Europees agentschap of internationale 

organisatie

◯ Andere: (specificeren) 

I.3) Hoofdactiviteit

(in geval van een door de aanbestedende dienst bekendgemaakte 
aankondiging)

(in geval van een door de aanbestedende dienst bekendgemaakte 
aankondiging)

⃞ Algemene overheidsdiensten
⃞ Defensie
⃞ Openbare orde en veiligheid
⃞ Milieu
⃞ Economische en financiële zaken
⃞ Gezondheid
⃞ Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
⃞ Sociale bescherming
⃞ Recreatie, cultuur en godsdienst
⃞ Onderwijs
⃞ Andere: (specificeren) 

⃞ 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.4) 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)

Europese Unie

Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Info & on-lineformulieren: http://simap.europa.eu



Afdeling II: Voorwerp van de prijsvraag voor ontwerpen/beschrijving van het project

II.1) Beschrijving

II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de prijsvraag voor ontwerpen/het project gegeven benaming:

II.1.2) Korte beschrijving:

II.1.3) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) 

Hoofdcategorieën Subcategorieën (indien van toepassing)

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

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

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

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

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

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

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

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

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]
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Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1) Criteria voor de selectie van de deelnemers: (indien van toepassing)

III.2) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
Deelneming is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden    ◯ ja   ◯ neen   
(Zo ja) beroep aangeven: 

Afdeling IV: Procedure

IV.1) Type prijsvraag

◯ Openbaar
◯ Niet-openbaar

Beoogd aantal deelnemers   [    ] [    ] [    ] 
of  
minimumaantal [    ] [    ] [    ] en maximumaantal [    ] [    ] [    ]

IV.2) Namen van reeds geselecteerde deelnemers (in het geval van een niet-openbare prijsvraag)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

IV.3) Bij de beoordeling van de projecten te hanteren criteria:

IV.4) Administratieve inlichtingen

IV.4.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst: (indien van toepassing)

IV.4.2) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende stukken

Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten 
Datum:  [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/jjjj)        Tijdstip:  [    ][    ] : [    ][    ]

Tegen betaling verkrijgbare documenten    ◯ ja   ◯ neen 
(Zo ja, alleen cijfers geven) Prijs: [                        ]    Munt: [    ][    ][    ] 
Betalingstermijnen en -methode:

IV.4.3) Termijn voor ontvangst van projecten of deelnemingsaanvragen

Datum: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/jjjj)           Tijdstip:  [    ][    ] : [    ][    ]

IV.4.4) Datum van verzending van de uitnodigingen tot deelneming aan de geselecteerde gegadigden (indien van toepassing)

Datum: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/jjjj)
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IV.4.5) Taal of talen waarin projecten of verzoeken tot deelneming mogen worden geredigeerd

◯  Elke officiële EU-taal 

◯  Officiële EU-taal (talen):

⃞  Andere:

IV.5) Prijzen en jury 

IV.5.1) Informatie over prijs/prijzen

Een prijs/prijzen wordt/worden toegekend    ◯ ja   ◯ neen

(Zo ja) aantal en waarde van de prijs/prijzen vermelden:  (indien van toepassing)

IV.5.2) Nadere gegevens inzake vergoedingen aan alle deelnemers (indien van toepassing)

IV.5.3) Vervolgopdrachten

Opdrachten voor dienstverlening ten vervolge op de prijsvraag worden aan de winnaar of aan een van de winnaars van de prijsvraag gegund    
◯ ja   ◯ neen

IV.5.4) Beslissing van de jury

De beslissing van de jury is bindend voor de aanbestedende dienst    ◯ ja   ◯ neen

IV.5.5) Namen van de geselecteerde juryleden (indien van toepassing)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De prijsvraag voor ontwerpen houdt 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 (inlichtingen alleen in het geval van een prijsvraag voor ontwerpen met betrekking tot nutssectoren verstrekken)

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)



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) Adressen en contactpunten voor indiening van projecten/aanvragen tot deelneming 
Officiële benaming: Nationale identificatie: (indien bekend)

Postadres:

Plaats: Postcode: Land:

Contactpunt(en):  
Ter attentie van: 

Telefoon:

E-mail: Fax:

Internetadres: (URL)

IV) Adres(sen) 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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