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1

Generelt

1.1.

Innledning

1. På vegne av staten Nederland med sete i Haag, Ministerie van Infrastructuur en
Mileu utlyser Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud i Utrecht, representert
ved hovedingeniør-direktør Rijkswaterstaat GPO, herr ing. C. Brandsen (heretter:
anbudsinnbyderen) en europeisk anbudskonkurranse med tanke på tildeling av et
oppdrag i form av en begrenset anbudskonkurranse i samsvar med
Aanbestedingsreglement Werken 2012 (ARW 2012).
Anbudsprosedyren gjelder et oppdrag med saksnummer 31093430 vedrørende
design og realisering av flettefelt på motorveien A1 Apeldoorn Zuid Beekbergen
og ombygging av knutepunkt Beekbergen inkludert bygging av et
kunstbyggverk med tilhørende arbeider.
Ved å søke om deltakelse gir kandidaten sitt uforbeholdne samtykke til
anbudsprosedyren som beskrives i dette utvelgelsesdokumentet.
2. All korrespondanse rettes til:
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Avdeling
: Inkoop- en Contract Management
Adresse
: Eusebiusbuitensingel 66
: 6828 HZ Arnhem
Kontaktperson : herr B.A. Knulst
Telefonnummer :+31 (0)6 -13457714
E-post
: bart.knulst @rws.nl
1.2

Formål
Formålet med dette utvelgelsesdokumentet er å gi informasjon til potensielle
kandidater om påmeldingsmåten, utvelgelsen og det videre forløpet av
anbudsprosedyren.
Med det for øyet gjennomgås følgende i dette utvelgelsesdokumentet:
1. en beskrivelse av oppdraget som skal utføres;
2. bestemmelser vedrørende anbudsprosedyren, der det blant annet informeres om;
a. opplysningene som kandidatene må fremskaffe ved påmelding som
kandidat;
b. kravene som en kandidat må oppfylle for å komme i betraktning for en
innbydelse til å inngi et tilbud;
c. utvelgelsesmetoden og utvelgelseskriteriene.
3. øvrige bestemmelser vedrørende forløpet av anbudsprosedyren.

1.3 Klager vedrørende anbudsprosedyren
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Klager vedrørende anbudsprosedyren kan inngis til
Centrale Klachtenmeldpunt Aanbesteden Rijkswaterstaat, epostadresse: klachtenmeldpunt@rws.nl.
Klager kan gjelde manglende etterlevelse av lovbestemmelser eller brudd på
generelle anbudsprinsipper.
En klage må inngis skriftlig og det skal gå klart frem hvilket aspekt av
anbudsprosedyren klagen gjelder og hva som danner grunnlaget for klagen. En klage
behandles av sakkyndige funksjonærer som ikke er eller vil bli involvert i den aktuelle
anbudsprosedyren.
En klage behandles så fort som mulig, og klageren vil bli holdt orientert.
1.4

Begrunnelser i forbindelse med Aanbestedingswet [Anbudsloven]
Nærværende anbudsprosedyre gjelder et oppdrag der ulike typer arbeider og/eller
byggefaser er integrert. Begrunnelsen for dette er som følger:
 færre kontaktledd og dermed mindre koordinering;
 markedsaktører får større rom for produkt- og prosessinnovasjon,
noe som fører til bedre produkter til lavere kostnader;
 kombinasjonen av en integrert kontrakt med ØMFT fører til mer
konkurranse basert på kvalitet;
 ved funksjonell spesifikasjon trengs det færre medarbeidere hos Rijkswaterstaat
(bemanningen hos Rijkswaterstaat er basert på integrerte kontrakter);
 kortere gjennomløpstid (byggeprosessen går raskere ved at design- og
utføringsfasen slås sammen;
 lavere utførelseskostnader (på grunn av integrasjonen av design- og
utførelse oppstår det muligheter for kostnadsbesparelser).
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2

Oppdragsbeskrivele og anbudsprosedyre

2.1

Oppdragsbeskrivelse

2.1.1

Utgangssituasjon
I forbindelse med kapasitetsutvidelsen på strekningen A1 Apeldoorn-zuid Beekbergen må flettebevegelsene begrenses, og derfor er følgende tiltak tatt
inn i kontrakten;
 bygging av flettefelt Beekbergen - Apeldoorn-zuid, inkludert støydempende tiltak
(2-lags drensasfalt);
 bygging av flettefelt Apeldoorn-zuid - Beekbergen;
 Knutepunkt Beekbergen ekstra kjørebane på tilknytningsveien Deventer Arnhem og eliminering av fletting med denne tilknytningsveien inkludert
bygging av et kunstbyggverk (fly-over);
 konstruksjonsmessige og levetidforlengende tiltak ved fem kunstbyggverk.

2.1.2

Arbeider
Oppdragstakeren må i hovedsak utføre følgende arbeider: design og realisering av
flettefelt på motorveien A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen og ombygging av
knutepunkt Beekbergen inkludert bygging av et kunstbyggverk med tilhørende
arbeider.
Alle arbeider må utføres i samsvar med avtalen og i henhold til et
prosjektstyringssystem. Dette prosjektstyringssystemet, inkludert de underliggende
prosessene, må være basert på et kvalitetssikringssystem, eller i tilfelle et konsortium
eventuelt av flere kvalitetssikringssystemer, som er sertifisert av en dertil akkreditert
sertifiseringsinstans med utgangspunkt i den gjeldende versjonen av standarden NENEN-ISO 9001 eller tilsvarende.

2.2

Kontraktsform
Anbudsinnbyderen tar sikte på å gi oppdraget i form av en “design & construct”kontrakt, basert på vilkårene i UAV-GC 2005. Omfanget og rekkevidden av oppdraget
og vilkårene som gjelder for oppdraget tas inn i basisavtalen, oppdragsspesifikasjonen,
bilagene og de øvrige avtaledokumentene.

2.3

Alternative tilbud
I forbindelse med anbudsprosedyren vil anbyderen ikke få anledning til å inngi
alternative tilbud.

2.4

Prosedyrebeskrivelse
Den ikke-offentlige prosedyren er etter kunngjøringen av utlysningen og frem til
oppdragstildelingen delt inn i tre faser:
 påmelding og utvelgelse;
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2.4.1

informasjon og tilbud;
vurdering og tildeling.

Påmelding og utvelgelse
Frem til den siste datoen for mottak av søknader om deltakelse kan det innhentes og
gis nærmere opplysninger om påmeldingen. Et foretak som mener at de oppfyller
egnethetskravene som stilles i dette utvelgelsesdokumentet gis anledning til å melde
seg på som kandidat. For utvelgelsesprosedyren vises til kapittel 5.

2.4.2 Informasjon, tilbud og tilbudsåpning
I starten av tilbudsfasen arrangeres det ett eller flere offentlige informasjonsmøter
som er tilgjengelige for alle utvalgte kandidater. Den videre prosedyren redegjøres
det nærmere for i Tilbuds- og vurderingsdokumentet.
2.4.3

Vurdering og tildeling
I denne anbudsprosedyren tas det utgangspunkt i tildelingskriteriet
“det økonomisk mest fordelaktige tilbudet”.
Som (del)kriterier håndteres blant annet (i vilkårlig rekkefølge):
 tilbudssummen;
 CO2-ambisjonsnivået;
 fremleggelse av en utredning av muligheter og risikoer med dokumentasjon av
prestasjonen (BVP);
 grundig gjennomgang av prosjektet gjennom et intervju med nøkkelpersoner
(BVP);

2.5

Tidsplan

Følgende tidsplan er satt opp for anbudsprosedyren.
Fase
Utvelgelsesfase

Tilbudsfase

Vurderingsfase

Aktivitet
Offentliggjøring på
http://www.tenderned.nl/
Informasjonsmøte med tanke på
påmeldingen
Siste frist for mottak av søknader
om deltakelse.
Eventuell loddtrekningsprosedyre

Dato/ukenr.
31. okt. 2014
17. nov. 2014
05. des. 2014
10. des. 2014

Invitasjon (eller avvisning) med tanke 12. des. 2014
på tilbudsinngivelse
Utstedelse av kontraktsdokumentasjon 19. des. 2014
Nærmere informasjon i tilfelle
rettmessige kommersielle interesser

12. jan. 2015 16. jan. 2015

Siste frist for mottak av tilbud

27. mars 2015

Åpning av tilbudene

30. mars 2015
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Vurdering av tilbudene (skriftlig del)
Grundig gjennomgang av prosjektet
med nøkkelpersoner
Vurdering av tilbudene
(grundig gjennomgang av prosjektet
med nøkkelpersoner)
Dokumentasjons Kunngjøring av tildelingsbeslutning
fase
Fremleggelse av tidsplan
dokumentasjonsfase (dag-til-dag plan)
Oppstartmøte (kick-off meeting)
Interessentmøte
Oppsummeringsmøte
(summary meeting)
Award meeting
Tildeling av oppdraget'

30. mars 2015 3. april
2015
7.april 2015 - 13.
april 2015
14. april 2015 28. april 2015
7. mai 2015
<Fyll ut dato>
<Fyll ut dato>
<Fyll ut dato>
<Fyll ut dato>
<Fyll ut dato>
21. juli 2015

Av ovenstående informasjon kan det ikke utledes rettigheter. Anbudsinnbyderen
forbeholder seg retten til å endre tidsplanen. Ovenstående tidsplan er derfor kun
veiledende, men vi kommer til å gjøre vårt ytterste for å opprettholde fristen for
mottak av tilbudene.

1

Dette er en måldato, basert på en antatt lengde på dokumentasjonsfasen på 8 arbeidsuker.
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3

Påmelding som kandidat

3.1

Nærmere informasjon om påmeldingen
1. Nærmere informasjon om anbudsprosedyren og dokumentasjonen som er
relevant for påmeldingen kan innhentes skriftlig hos kontaktpersonen som er
nevnt i avsnitt 1.1 andre ledd i dette utvelgelsesdokumentet inntil senest 10
dager før mottaksdatoen for søknaden om deltakelse.
2. Nærmere opplysninger kan også innhentes muntlig på et informasjonsmøte som
finner sted 17. november 2014, kl. 10.00 i lokalene til Rijkswaterstaat,
Eusebiusbuitensingel 66, 6828 HZ Arnhem.
Alle som ønsker å delta på informasjonsmøtet må skrive seg på deltakerlisten
og signere. Den som ikke oppfyller dette kravet, utestenges fra møtet. For
ordens skyld nevnes at det er legitimasjonsplikt i alle lokalene til statlige
myndigheter.
3. Anbudsinnbyderen nedfeller alt som gis av opplysninger for å utdype, supplere
eller endre anbudsdokumentasjonen i et informasjonsskriv. Dette skrivet
offentliggjøres senest 6 dager før mottaksfristen for søknader om deltakelse på
www.tenderned.nl

3.2

Påmeldingsmåte
1. Fysiske personer, juridiske personer og aksjeselskaper kan kun melde seg på
som kandidat én gang, enten som et konsortium sammen med andre fysiske
personer, juridiske personer og aksjeselskaper eller alene.
Ved anvendelsen av denne bestemmelsen behandles juridiske personer og
aksjeselskaper som:
a. har en tilknytning som nevnt i artikkel 24a bok 2 av den nederlandske
sivilloven; eller
b. er tilknyttet en gruppe som nevnt i artikkel 24b bok 2 av den
nederlandske sivilloven; eller
c. har en tilknytning til hverandre etter utenlandsk rett på en tilsvarende måte
som under punkt a eller b,
som én juridisk person eller ett aksjeselskap.
Dersom en kandidat er avhengig av den finansielle eller økonomiske bæreevnen
og/eller den tekniske ekspertisen til en annen fysisk eller juridisk person, blir
den andre fysiske eller juridiske personen under anvendelse av dette leddet
betegnet som kandidat.
2. En søknad om deltakelse må fremsettes på nederlandsk.
3. Søknad om deltakelse kan kun finne sted ved å fylle ut påmeldingsskjemaet som er
vedlagt dette utvelgelsesdokumentet som bilag B. Påmeldingsskjemaet må være
fullstendig utfylt.
Sammen med påmeldingsskjemaet må kandidaten vedlegge alle
vedleggene som nevnes i avsnitt 3.4 av dette
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utvelgelsesdokumentet. Alle papirene må ordnes slik det er beskrevet
i bilag A ved dette utvelgelsesdokumentet.
En søknad om deltakelse må i sin helhet leveres i to eksemplarer
(original og kopi).
4. En søknad om deltakelse må fremlegges i lukket konvolutt påført saksnummeret
31093430 og teksten "VERTROUWELIJK” [konfidensielt].
En søknad om deltakelse kan leveres virkedager mellom kl. 09.00 og 17.00,
dog senest den 5. desember 2014 kl. 16.00 hos:
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Avdeling
: Inkoop en Contract Management
T.a.v. [att.]
: dhr. [herr] B.A. Knulst
Kontoradresse: Eusebiusbuitensingel 66
6828 HZ Arnhem
Denne datoen gjelder som siste frist for mottak av søknader om
deltakelse.
3.3

Påmelding av en sammenslutning av foretak (konsortium)
1. Påmelding av en sammenslutning av foretak (konsortium) er tillatt.
Anbudsinnbyderen stiller ingen spesifikke krav hva angår sammenslutningens
rettsform (etter oppdragstildeling).
2. Dersom anbudsinnbyderen mistenker at antallet foretak i en sammenslutning
av foretak (konsortium) er uforholdsmessig stort, vil anbudsinnbyderen, med
hjemmel i Mededingingswet [konkurranseloven] gi melding til Autoriteit
Consument en Markt [forbruker- og markedsautoritet].
3. I tillegg til bestemmelsene i artikkel 3.19.2 i Aanbestedingsreglement Werken
(ARW 2012) [anbudsreglement for arbeider], bestemmes det at et foretak i en
sammenslutning som deltar med mindre enn 10 % av tilbudssummen ved
utførelsen av oppdraget er solidarisk ansvarlig for etterlevelsen av alle
forpliktelsene som følger av avtalen, dog opp til maksimum 10 % av
tilbudssummen.
4. Bestemmelsen i 3. ledd gjelder kun dersom foretakets deltakelse med mindre
enn 10 % har blitt meldt eksplisitt på tilbudsblanketten, og at denne
deltakelsen, dersom anbudsinnbyderen forlanger det, blir spesifisert og
dokumentert.

3.4

Erklæringer som må vedlegges påmeldingsskjemaet
1. Kandidaten må vedlegge to fullstendig utfylte, daterte og signerte
egenerklæringer ved påmeldingsskjemaet:
a. En egenerklæring for anbudsprosedyrer ved offentlige anskaffelser, og
b. en supplerende egenerklæring
tilsvarende modellene som er vedlagt dette utvelgelsesdokumenet som
henholdsvis bilag C og bilag D.
Dersom påmeldingen gjelder en sammenslutning av foretak (konsortium), enten
som samvirkeforetak eller ikke, må begge egenerklæringer fylles ut, dateres og
signeres av alle foretak for seg og vedlegges.
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Egenerklæringene gjelder som egenerklæring fra kandidaten som nevnt i artikkel
3.13 av ARW 2012.
Påmeldingen er ugyldig dersom egenerklæringene ikke er utfylt i
overensstemmelse med sannheten, med mindre kandidaten har opptrådt i god
tro, og de opplyste fakta, etter anbudsinnbyderens mening, ikke medfører
utestengelse fra deltakelse i prosedyren.
2. Dersom kandidaten er avhengig av den finansielle eller økonomiske bæreevnen
og/eller den tekniske kompetansen til andre fysiske eller juridiske personer for å
oppfylle egnethetskravene som er nevnt i paragraf 4.3, bør kandidaten gi
melding om dette i Egenerklæringen for anbudsprosedyrer ved offentlige
anskaffelser.
Videre må kandidaten sende inn følgende dokumentasjon sammen med
påmeldingsskjemaet:
a. En Tredjepartserklæring utelukkelsesgrunner, utfylt og signert av hver fysisk
eller juridisk person for seg, tilsvarende modellen som er vedlagt dette
utvelgelsesdokumentet som bilag E, samt en Supplerende egenerklæring; og
b. en erklæring utarbeidet, datert og signert av alle andre fysiske eller juridiske
personer, der disse overfor anbudsinnbyderen erklærer at kandidaten kan
disponere de nødvendige midlene for å utføre oppdraget: og
c. når det gjelder den tekniske kompetansen, en erklæring utarbeidet, datert og
signert av alle andre fysiske eller juridiske personer der disse overfor
anbudsinnbyderen erklærer at de skal utføre den angjeldende delen av
oppdraget.
3. Som vedlegg til påmeldingsskjemaet må kandidaten levere en fullstendig utfylt og
signert oversikt tilsvarende bilag F ved dette utvelgelsesdokumentet,
inneholdende:
a. opplysninger om referanseoppdrag som kandidaten ønsker å henvise til
med tanke på oppfyllelse av egnethetskravene og
b. opplysninger om referanseoppdrag med tanke på den nærmere utvelgelsen.
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4

4.1

Utelukkelsesgrunner, egnethetskrav og utvelgelseskriterier

Utelukkelsesgrunner
1. En kandidat som omfattes av ett eller flere forhold som nevnes i artikkel 3.5.1
eller 3.5.4 av ARW 2012 utelukkes fra deltakelse i oppdraget, for øvrig uten
bortfall av bestemmelsene i artikkel 3.5.7 av ARW 2012.
Dersom påmeldingen gjelder en sammenslutning av foretak (konsortium), enten
som samvirkeforetak eller ikke, utelukkes sammenslutningen fra deltakelse i
oppdraget dersom én eller flere av foretakene omfattes av ett eller flere av disse
forholdene.
2. Dersom det skulle vise seg at en annen fysisk eller juridisk person som kandidaten
er avhengig av for å oppfylle egnethetskravene og/eller utvelgelseskriteriene
omfattes av ett eller flere av forholdene som nevnes i artikkel 3.5.1 eller 3.5.4 av
ARW 2012, vil denne andre fysiske eller juridiske personen ikke bli akseptert av
anbudsinnbyderen.
3. Som bevismidler krever anbudsinnbyderen dokumentene som er nevnt i
artikkel 3.5.3 eller 3.5.5 av ARW 2012.
Bevismidler må fremlegges innen to ukedager etter mottak av en
anmodning om dette fra anbudsinnbyderen.
I stedet for atferdserklæringen ved anbud som nevnes i artikkel 3.5.3 eller 3.5.5 av
ARW 2012, kan det fremlegges en “Verklaring Omtrent het Gedrag” (VOG) [tilsv.
politiattest] senest 1. april 2014, på betingelse av at denne attesten ikke er eldre
enn ett år på den siste datoen for mottak av søknader om deltakelse. Dersom
anbudsinnbyderen har opplysninger som tyder på at en kandidat omfattes av ett
eller flere av forholdene som nevnes i artikkel 3.5.1 eller 3.5.4 av ARW 2012, mens
anbudsinnbyderen mangler tilstrekkelig informasjon for å begrunne utelukkelsen av
kandidaten, kan anbudsinnbyderen innhente råd fra Bureau BIBOB (se artikkel 8 i
Wet Bevordering Integriteitsbeoordeling door het Openbaar Bestuur (Wet BIBOB))
[Lov om stimulering av integritetsvurderinger utført av offentlige myndigheter].
4. Kandidaten som det innhentes råd om, blir av anbudsinnbyderen informert om
innholdet i rådet.
Bestemmelsene i dette leddet gjelder tilsvarende for foretak i en
sammenslutning (konsortium) eller ander fysiske eller juridiske
personer som nevnt i 2. ledd.

4.2

Forkunnskap og interessekonfikt
1. Dersom en kandidat selv har utført arbeidsoppgaver eller tjenester under
forberedelsen av nærværende oppdrag, eller på annet vis er (eller har vært)
direkte eller indirekte involvert i forberedelsen av oppdraget, antas det at det er
snakk om forkunnskap.
2. Dersom det innen kandidatens foretak jobber personer som har utført
forberedende arbeidsoppgaver eller tjenester som nevnt i 1.ledd, antas det
også at det er snakk om forkunnskap.
3. Dersom kandidaten i forbindelse med denne anbudsprosedyren leier
inn selvstendige hjelpepersoner (underentreprenører) og/eller
konsulenter (både
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fysiske og juridiske personer) og når én eller flere av disse selvstendige
hjelpepersoner eller konsulenter har utført forberedende arbeidsoppgaver
eller tjenester som nevnt i 1. ledd, antas det også at det er snakk om
forkunnskap.
Dersom en kandidat er tilknyttet ett eller flere andre foretak, eller dersom
kandidaten inngår i en gruppe, tilsvarende det som nevnes i artikkel 2:24a,
2:24b og 2:24c av den nederlandske sivilloven eller tilsvarende lover etter
utenlandsk rett, der ett eller flere av foretakene har utført forberedende
arbeidsoppgaver eller tjenester som nevnt i 1. ledd, antas det at det er snakk
om en interessekonflikt.
En kandidat kan utelukkes fra deltakelse i oppdraget når det er snakk om
tilfellene som er nevnt i 1. til og med 4. ledd.
En sammenslutning av foretak (konsortium) kan utelukkes fra deltakelse i
oppdraget dersom tilfellene som er nevnt i 1. t.o.m. 4. ledd gjelder ett eller
flere foretak i sammenslutningen.
Dersom tilfellene som nevnes i 1. t.o.m. 4. ledd gjelder en annen fysisk eller
juridisk person som kandidaten har til hensikt å benytte seg av for å oppfylle
egnethetskravene og/eller utvelgelseskriteriene, kan anbudsinnbyderen beslutte
at den andre fysiske eller juridiske personen ikke aksepteres, og kandidaten
kan utelukkes fra deltakelse i oppdraget.
Anbudsinnbyderen gir kandidaten anledning til å motbevise antakelsen som er
nevnt i 1. t.o.m. 4. ledd og til å overbevise anbudsinnbyderen om at den
rettferdige konkurransen ikke skades av at kandidaten, eller personer ansatt
hos ham som nevnt i 2. ledd, eller selvstendige hjelpepersoner eller
konsulenter som nevnt i 3. ledd, eller andre foretak som nevnt i 4. ledd
(tidligere) har vært involvert.

Egnethetskrav
1. Uten at bestemmelsene i avsnitt 3.2, 3.3, 3.4, 4.1 og 4.2 av dette
utvelgelsesdokument påvirkes, er det kun kandidater som, etter
anbudsinnbyderens vurdering, oppfyller alle egnethetskravene i dette avsnittet
som kommer i betraktning for en invitasjon til å inngi et tilbud.
2. Når det gjelder den finansielle og økonomiske bæreevnen, stilles det
ikke noen egnethetskrav.
3. Når det gjelder den tekniske kompetansen, stilles følgende
egnethetskrav:
a. Kandidaten har i en periode på 5 år forut for den siste mottakdatoen for
søknader om deltakelse utført minst ett oppdrag (prosjekt) (grunn-, vei- eller
vannarbeider, bolig- og næringsbygg, installasjonsteknikk) med en avtalt
kontraktsum eller fakturert sum på € 8.000.000,-- euro (eks. mva) eller mer,
der kandidaten hadde ansvar for den daglige organisasjonen og ledelsen av
oppdraget (prosjektledelsen), og der kandidaten overfor oppdragsgiveren
hadde hovedansvaret for utførelsen av oppdraget.
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Oppdraget ble utført på fagkyndig og forskriftsmessig vis og
ferdigstilt innen den avtalte fristen (innvilget utsettelse av
ferdigstillelsen medregnet).
Kandidaten har i en periode på fem år forut for den siste mottaksdatoen for
søknader om deltakelse høstet erfaring med bygging av kunstbyggverk i
betong.
Kandidaten har i en periode på fem år forut for den siste mottaksdatoen for
søknader om deltakelse høstet erfaring med iverksettelse av trafikktiltak
på motorveier som er åpne for fri ferdsel.
Kandidaten har i en periode på fem år forut for den siste mottaksdatoen for
søknader om deltakelse høstet erfaring med utførelse av asfalteringsarbeid
på motorveier.

Utvelgelseskriterier
1. Dersom anbudsinnbyderen i henhold til kapittel 5 foretar en videre siling av
egnede kandidater, vil anbudsinnbyderen med tanke på denne videre silingen
håndtere utvelgelseskriteriene som er nevnt i bilag G ved dette
utvelgelsesdokument.

4.5

Bevismidler
2. Innen to virkedager etter en anmodning om dette må kandidaten utstede
anbudsinnbyderen med bevismidlene som stadfester at opplysningene vedrørende
referanseoppdrag som kandidaten har anført for å oppfylle egnethetskriteriene
og/eller utvelgelseskriteriene har blitt gjengitt riktig. Kandidaten kan i den
forbindelse benytte seg av erklæringer fra oppdragsgivere og/eller
revisorerklæringer.
Anbudsinnbyderen er berettiget til å forhøre seg hos vedkommende
oppdragsgiver, eller til å be om innsyn i kontraktsdokumentene for
vedkommende referanseoppdrag.
For å dokumentere at egnethetskravene som er nevnt i dette leddet er oppfylt, er
godkjenning av teknisk kompetanse på grunnlag av referanseoppdrag eller
arbeider utført av andre entreprenører (i en sammenslutning), av selvstendige
hjelpepersoner (underentreprenører, leverandører m.m.) kun mulig når dette er i
tråd med bestemmelsene i avsnitt 4.6 av dette utvelgelsesdokumentet.

4.6

Avhengighet av en annen fysisk eller juridisk person
1. For å oppfylle egnethetskravene og/eller med tanke på en videre siling kan
en kandidat benytte seg av den finansielle og økonomiske bæreevnen
og/eller den tekniske kompetansen til andre fysiske eller juridiske
personer. I så fall må kandidaten:
a. gjøre det klart for anbudsinnbyderen at han faktisk og ugjenkallelig kan
disponere den andre fysiske eller juridiske personens midler som han trenger
for å utføre oppdraget;
b. og at han, hva angår den andre fysiske eller juridiske personens tekniske
kompetanse, faktisk og ugjenkallelig kommer til å benytte seg av denne ved
utførelsen av oppdraget, i den grad det gjelder de delene av oppdraget
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der den tekniske kompetansen er relevant. Dersom oppdraget tildeles
kandidaten, er han pliktig til å benytte seg av denne kompetansen.
2. Kandidaten fremlegger for anbudsinnbyderen, innen en frist på to uker etter at en
anmodning om dette er mottatt, bevismidlene som bekrefter at kandidaten faktisk
og ugjenkallelig kan disponere midlene tilhørende den andre fysiske eller juridiske
personen som er nødvendige for dette oppdraget, samt, i den grad det er relevant,
bevismidler som bekrefter at den andre fysiske eller juridiske personen faktisk og
ugjenkallelig vil bli benyttet ved utførelsen av oppdraget. Som bevismiddel regnes
blant annet en inngått (underentreprenør)avtale eller en erklæring i sakens
anledning som er utarbeidet, datert og signert på rettsgyldig vis av kandidaten og
den andre fysiske eller juridiske personen. Disse vurderes etter arbeidsinnbyderens
skjønn.
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5

Tilbudsinnbydelse

5.1

Nærmere utvelgelse
1. En innbydelse om å inngi et tilbud er forbeholdt kandidater som:
a. har meldt seg på i henhold til bestemmelsene i kapittel 3 av dette
utvelgelsesdokumentet;
b. har dokumentert at de oppfyller egnethetskravene som er
nevnt i paragraf 4.3 av dette utvelgelsesdokumentet;
c. ellers ikke må utelukkes fra deltakelse i oppdraget.
2. Det plukkes ut inntil 5 kandidater blant dem som i henhold til 1. ledd kommer i
betraktning for å inngi et tilbud.
3. Dersom antallet kandidater som kommer i betraktning for en innbydelse er høyere
enn maks. antallet, finner utvelgelse sted ved hjelp av nedenfornevnte nærmere
utvelgelse.
4. Av alle kandidater som kommer i betraktning for en innbydelse, settes det opp
en sluttskåre i henhold til bilag G basert på opplysningene som er oppgitt i
samsvar med bilag F ved dette utvelgelsesdokumentet.
5. De tre kandidatene med den høyeste sluttskåren inviteres. Dersom sluttskåren for
to eller flere kandidater er lik, og der dette påvirker valget av de tre kandidatene
med den høyeste sluttskåren, benyttes nedenstående loddtrekningsprosedyre
blant kandidatene med samme skåre.
6. I tillegg til de tre utvalgte kandidatene inviteres det ytterligere to kandidater
blant de gjenværende kandidatene som kommer i betraktning for en
innbydelse ved hjelp av en loddtrekningsprosedyre.
7. Tilbudsinnbydelsen sendes senest på den planlagte datoen i avsnitt 2.5.
Anbudsinnbyderen har anledning til å utsette ovennevnte siste
utsendelsesdato. Kandidater orienteres skriftlig om dette.

5.2

Loddtrekningsprosedyre
1. Dersom det benyttes en loddtrekningsprosedyre, inviteres alle kandidater,
representert ved en representant.
2. Et lodd inneholder navnet på kandidaten som kommer i betraktning for
loddtrekningen.
3. Loddtrekning skjer ved at man usett trekker alle loddene og registrerer
trekningsrekkefølgen. Den først trukne blir valgt først.
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6

Øvrige bestemmelser

6.1

Midlertidig stans eller annullering av anbudsprosedyren
1. Anbudsinnbyderen er berettiget til å stanse og/eller annullere
anbudsprosedyren. Det kan blant annet være tilfellet:
a. dersom det ikke er snakk om reell konkurranse;
b. av politiske og/eller policymessige grunner;
c. ved endringer i gjeldende lover og regler.
Kandidater og anbydere kan ikke utlede noen rettigheter til erstatning
fra dette.
2. Det er i hvert fall ikke snakk om reell konkurranse som nevnt i 1. ledd under a
dersom det er færre enn 3 egnede kandidater.

6.2

Verneting, rettsvern
1. Utover det som er fastlagt i artikkel 3.33 av ARW 2012 bestemmes det at alle
tvister i forbindelse med nærværende anbudsprosedyre må legges frem for
(forføyningsdommeren ved) tingretten i Haag. Det er snakk om en tvist når det
er tatt ut stevning.
2. Anbudsinnbyderen vil meddele beslutninger vedrørende valg av
kandidater skriftlig til kandidatene.
Uavhengig av det som er bestemt i artikkel 3.14.4 i ARW 2012 må en kandidat,
dersom han har innvendinger mot en beslutning, ha begjært midlertidig
forføyning mot beslutningen innen en frist på 20 kalenderdager etter
forsendelsen av kunngjøringen om anbudsinnbyderens beslutning. Saken er
anlagt så snart det er tatt ut stevning (artikkel 125 Wetboek van Burgerlijke
Rechtsvordering [sivilprosessloven]).
Nevnte frist er en forfallsfrist. Det vil si at vedkommende kandidat ikke kan klage
på beslutningen ved å begjære en midlertidig forføyning dersom kandidaten ikke
har begjært midlertidig forføyning innen 20 kalenderdager etter forsendelsen av
kunngjøringen om beslutningen. Hans rett bortfaller da. Anbudsinnbyderen står i
så fall fritt til å gjennomføre beslutningen.

6.3

Vedvarende oppfyllelse av kravene
1. Dersom det på noe tidspunkt i løpet av anbudsprosedyren (både under
utvelgelsesfasen og tilbudsfasen) viser seg at en kandidat ikke lenger oppfyller
kravene som er nevnt i kapittel 3 og 4 av dette utvelgelsesdokumentet, kan
anbudsinnbyderen utelukke vedkommende kandidat fra videre deltakelse i
anbudsprosedyren.

6.4

Supplerende tilbudsinnbydelse
1. Dersom det i forbindelse med en anbudsprosedyre er fastsatt et maks. antall
kandidater som får en tilbudsinnbydelse, og dersom antallet egnede kandidater
er større enn dette maks. antallet,

Side 17 av 35

1 saksnummer: 3109343017 mai 2014

er anbudsinnbyderen berettiget (dog ikke pliktig til) å innby en annen egnet,
men ikke innbudt kandidat til å inngi et tilbud,
a. dersom en utvalgt kandidat blir utelukket i henhold til avsnitt 6.3 fra
videre deltakelse i anbudsprosedyren;
b. dersom en utvalgt kandidat trekker seg fra
anbudsprosedyren.
2. En innbydelse som nevnt i 1. ledd gis i samsvar med
utvelgelsesprosedyren slik den er beskrevet i dette utvelgelsesdokumentet og for
øvrig i samsvar med ARW 2012.
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Bilag A Krav til perminndeling ved søknad om deltakelse

På konvolutten må saksnummeret [<ZAAKNUMMER>] påføres godt lesbart, sammen
med teksten “VERTROUWELIJK” [konfidensielt].
Søknaden om deltakelse (både originalen og kopien) må være inndelt med følgende
faneark:
FANEARK 1: påmeldingsskjemaet i henhold til avsnitt 3.2 og bilag B ved
dette utvelgelsesdokumentet.
FANEARK 2: egenerklæringen(e) i henhold til avsnitt 3.4, 1. ledd og bilag C henholdsvis
bilag D, henholdsvis bilag E ved dette utvelgelsesdokumentet.
FANEARK 3: i tilfelle avhengighet av den finansielle eller økonomiske bæreevnen
og/eller den tekniske kompetansen til en annen fysisk eller juridisk person,
erklæringene i henhold til avsnitt 3.4, 2. ledd i dette utvelgelsesdokumentet.
FANEARK 4: opplysninger om referanseoppdrag med tanke på de tekniske
kompetansekravene, i henhold til avsnitt 3.4, tredje ledd og bilag F ved
dette utvelgelsesdokumentet.
FANEARK 5: innholdet bestemmes nærmere, avhengig av kravene i kapittel 4 og videre.
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Bilag B Påmeldingsskjema

I forbindelse med utvelgelsen for det begrensede anbudet slik det er beskrevet i kapittel 3 i ARW 2012
for oppdraget med saksnummer 31093440 vedrørende design og utførelse av flettefelt på motorveien A1
Apeldoorn Zuid-Beekbergen og ombygging av knutepunktet Beekbergen inkludert bygging av et
kunstbyggverk med tilhørende arbeider.

A. Opplysninger om anbudsinnbyderen
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Inkoop- en Contractmanagement
Adresse
: Eusebiusbuitensingel 66,
6828 HZ Arnhem
Kontaktperson
: herr B.A. Knulst
Telefonnummer
: +31 (0) 6-13457714
E-post
: bart.knulst@rws.nl
B. Opplysninger om kandidaten (fylles ut av kandidaten, dersom ikke et konsortium)
Navn (i henhold til
handelsregisteret)
Rettsform
Sete
Kontaktperson
Kontoradresse
Postadresse
Telefonnummer
E-postadresse
Registrert i
handelsregisteret til Kamer
van Koophandel i
Registreringsnummer KvK

...
...
...
...
...
...
...
...
...

...

C. Opplysninger om sammenslutning av foretak (konsortium): (fylles ut ved
påmelding som en sammenslutning av foretak)
Konsortiets navn
Rettsform (dersom
relevant)
Navn Foretak 1
(koordinator)
Sete
Foretak 1
Navn Foretak 2
Sete
Foretak 2
Navn Foretak 3
Sete
Foretak 3

...
...
...
...
...
...
...
...

Side 20 av 35

1 Utvelgelsesdokument 1 saksnummer: 3109343017 mai 2014

Opplysninger om hvert av foretakene (kandidatene) i sammenslutningen:
(oppsummeringen gjentas så ofte som det er nødvendig)
FORETAK 1 KOORDINATOR
Navn (i henhold til
handelsregisteret)
Rettsform
Kontaktperson
Kontoradresse
Postadresse
Telefonnummer
E-postadresse
Registrert i
handelsregisteret til Kamer
van Koophandel i
Registreringsnummer KvK

...
...
...
...
...
...
...
...

...

FORETAK 2
Navn (i henhold til
handelsregisteret)
Rettsform
Kontaktperson
Kontoradresse
Postadresse
Telefonnummer
E-postadresse
Registrert i
handelsregisteret til Kamer
van Koophandel i:
Registreringsnummer KvK

...
...
...
...
...
...
...
...

...

FORETAK 3
Navn (i henhold til
handelsregisteret)
Rettsform
Kontaktperson
Kontoradresse
Postadresse
Telefonnummer
E-postadresse
Registrert i
handelsregisteret til Kamer
van Koophandel i:
Registreringsnummer KvK

...
...
...
...
...
...
...
...

...
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D. Undertegning

Sannferdig utfyllelse bekreftes
Kandidatens navn
Navnet og stillingen til den som undertegner
dette skjemaet
Sted
Dato
Underskrift

...
...
...
...
...

I tilfelle påmelding som en sammenslutning av foretak bør alle kandidater signere dette
påmeldingsskjemaet (gjentas så ofte som det er nødvendig).
Kandidatens navn
Navnet og stillingen til den som undertegner
dette skjemaet
Sted
Dato
Underskrift

...
...

Kandidatens navn
Navnet og stillingen til den som undertegner
dette skjemaet
Sted
Dato
Underskrift

...
...

...
...
...

...
...
...
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Bilag C Egenerklæring for anbudsprosedyrer ved offentlige anskaffelser

Egenerklæringen for anbudsprosedyrer ved offentlige anskaffelser er tilgjengelig som pdffil.
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Bilag D Supplerende egenerklæring

Foretakets navn og adresse:

Registreringsnummer i Kamer van Koophandel (registreringsnummeret i handelsregisteret
eller et tilsvarende register i foretakets hjemland):

Foretakets kontaktperson (navn, e-post, telefon):

1.

SPØRSMÅL OM FORKUNNSKAP OG INTERESSEKONFLIKTER

Har foretaket forut for denne anbudsprosedyren utført arbeid eller tjenester som
forberedelse til oppdraget, eller har foretaket på annet vis direkte eller indirekte vært
involvert i forberedelsene til oppdraget?
Ja / Nei (stryk det som ikke passer)
Hvis ja, oppgi arbeidenes eller tjenestenes art, eller beskriv engasjementet.

1.2.

Har ansatte i foretaket forut for denne anbudsprosedyren utført arbeid eller tjenester som
forberedelse til oppdraget, eller har ansatte i foretaket på annet vis direkte eller indirekte
vært involvert i forberedelsene til oppdraget?
Ja / Nei (stryk det som ikke passer)
Hvis ja, oppgi for hver person:
a. navn og stilling i foretaket;
b. arbeidenes eller tjenestenes art, eller beskriv engasjementet.
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1.3.

Har foretaket forut for denne anbudsprosedyren leid inn underentreprenører som har
utført arbeid eller tjenester som forberedelse til oppdraget, eller har disse
underentreprenører på annet vis direkte eller indirekte vært involvert i forberedelsene
til oppdraget?
Ja / Nei (stryk det som ikke passer)
Hvis ja, oppgi for hver underentreprenør:
a. navnet, adressen, rettsformen og registreringsnummeret i handelsregisteret
(eller et tilsvarende register i hjemlandet);
b. arbeidenes eller tjenestenes art, eller beskriv engasjementet.

1.4.

Har foretaket forut for denne anbudsprosedyren leid inn rådgivere (både fysiske og
juridiske personer) som har utført arbeid eller tjenester som forberedelse til oppdraget,
eller har disse rådgivere på annet vis direkte eller indirekte vært involvert i forberedelsene
til oppdraget?
Ja / Nei (stryk det som ikke passer)
Hvis ja, oppgi for hver rådgiver:
a. navnet, adressen, rettsformen og registreringsnummeret i handelsregisteret
(eller et tilsvarende register i hjemlandet);
b. arbeidenes eller tjenestenes art, eller beskriv engasjementet.

1.5.

Er foretaket tilknyttet ett eller flere andre foretak og/eller inngår foretaket i en gruppe i
betydningen av artikkel 2:24a, :24b og 2:24c av den nederlandske sivilloven, eller
sammenlignbare rettsformer etter utenlandsk rett?
Ja / Nei (stryk det som ikke passer)
Hvis ja, har ett eller flere av disse tilknyttede foretakene forut for denne anbudsprosedyren
leid inn underentreprenører som har utført arbeid eller tjenester som forberedelse til
oppdraget, eller har disse ett eller flere av disse foretakene på annet vis direkte eller
indirekte vært involvert i forberedelsene til oppdraget?
Ja / nei (stryk det som ikke passer)
Hvis ja, oppgi for hvert foretak:
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a.
b.

2.

navnet, adressen, rettsformen og registreringsnummeret i handelsregisteret
(eller et tilsvarende register i hjemlandet);
arbeidenes eller tjenestenes art, eller beskriv engasjementet.

SPØRSMÅL OM KONSORTIUMDANNELSE VED REGISTRERING ELLER
PÅMELDING SOM EN SAMMENSLUTNING AV FORETAK *)
*) Disse spørsmålene må kun besvares dersom registreringen eller påmeldingen gjelder en
sammenslutning av foretak (et konsortium), enten som samvirkeforetak eller som Special Purpose
Vehicle (SPV).

2.1.

Oppgi hvilke faktorer som gjør at foretaket ikke er i stand til å legge inn anbud på
oppdraget alene.

2.2.

Oppgi hvorvidt sammenslutningens (konsortiets) art og omfang er nødvendig med tanke
på omfanget og arten av oppdraget som skal utføres, under henvisning til betydningen og
kapasiteten til hvert av foretakene i sammenslutningen.

2.3.

Oppgi hvilken del eller hvilke deler av oppdraget som vil bli utført av foretaket selv.

ERKLÆRING
Undertegnede erklærer at:

spørsmålene i dette spørreskjemaet har blitt besvart fullstendige og sannferdige;

han har signert dette utfylte spørreskjemaet uten betingelser og forbehold; han er
klar over at bevisst fremleggelse av uriktig eller ufullstendig informasjon av den
anbydende myndigheten kan betegnes som en falsk
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forklæring, og at dette kan føre til en ubetinget utestengelse for resten av denne
anbudsprosedyren;
det ikke er gjennomført endringer i teksten i dette spørreskjemaet;
dette spørreskjemaet er signert av en person som er autorisert til dette i henhold til
handelsregisteret, eller et tilsvarende register i foretakets hjemland,

Navn på autorisert(e) underskriver(e):

Dato:
Underskrift(er):
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Bilag E

Tredjepartserklæring utelukkelsesgrunner

Foretakets navn og adresse:

Registreringsnummer i Kamer van Koophandel (registreringsnummeret i handelsregisteret
eller et tilsvarende register i foretakets hjemland):

Foretakets kontaktperson (navn, e-post, telefon):

Undertegnede erklærer at:
1.

hans foretak eller ett av dets styremedlemmer i de fire årene forut for tidspunktet for
fremleggelsen av denne erklæringen ikke har blitt ilagt en ugjenkallelig dom for
deltakelse i en kriminell organisasjon; deriblant regnes følgende handlinger:
1. handlinger av en person som forsettlig og vel vitende om organisasjonens formål
og kriminelle aktivitet, eller om vedkommende straffbare forhold, deltar aktivt:
a. i aktivitetene til en kriminell organisasjon, som defineres som en strukturert
sammenslutning over tid, bestående av mer enn to personer som samarbeider
om å begå forhold som kan straffes med fengselsstraff eller med et tiltak som
medfører frihetsberøvelse på inntil fire år eller mer, og der disse forholdene er
et mål i seg selv eller er et middel for å erverve formuesfordeler, og eventuelt
går ut på urettmessig påvirkning av offentlige myndigheter, selv om han ikke
deltar i den faktiske gjennomføringen av vedkommende straffbare forhold, og
- med forbehold om de generelle strafferettslige prinsipper i vedkommende
medlemsstat - selv når disse ikke utføres,
b. i de øvrige aktivitetene til organisasjonen, samtidig som han er kjent
med at hans deltakelse bidrar til å realisere ovennevnte kriminelle
aktiviteter til organisasjonen.
2. Handlinger utført av en person som går ut på at han har inngått en avtale med
en eller flere personer om utøvelsen av en aktivitet som innebærer at det skal
begås et straffbart forhold som er nevnt ovenfor, selv når han ikke deltar i den
faktiske utøvelsen av denne aktiviteten.

2.

hans foretak eller ett av dets styremedlemmer i de fire årene forut for tidspunktet for
fremleggelsen av denne erklæringen ikke har blitt ilagt en ugjenkallelig dom for
bestikkelse; med bestikkelse forstås at man lover eller gir en funksjonær en eller
annen form for fordel, for seg selv eller for en annen, mot at han utfører en
embetshandling eller utøver embetet sitt i strid med embetsplikten sin eller unnlater
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å gjøre dette; eller når det gjelder privat sektor, at man lover, tilbyr eller gir en person en
uberettiget fordel, enten for personen selv eller for en tredjepart, mot at denne personen
utfører eller unnlater å utføre en handling som innebærer at denne personen forsømmer
pliktene sine;
3

hans foretak eller et styremedlem i foretaket i de fire årene forut for tidspunktet for
fremsettelsen av denne erklæringen ikke har blitt ilagt en ugjenkallelig dom for bedrageri;
med bedrageri menes både bedrageri hva angår utgiftene og inntektene. Det vil si enhver
forsettlig handling eller forsettlig unnlaten der det enten brukes eller fremlegges falske,
uriktige eller ufullstendige forklæringer eller dokumenter, eller der det i strid med en
spesifikk plikt tilbakeholdes visse opplysninger, eller der en rettmessig oppnådd fordel
misbrukes, og der dette fører til at EF-midler eller midler som forvaltes på vegne av EF,
mottas, tilbakeholdes eller reduseres urettmessig, eller at disse midlene misbrukes ved at
de anvendes til andre formål enn det de opprinnelig var blitt tildelt for;

4

hans foretak eller et styremedlem i foretaket i de fire årene forut for tidspunktet for
fremsettelsen av denne erklæringen ikke har blitt ilagt en ugjenkallelig dom for
hvitvasking; med det forstås blant annet:
1. det å omsette eller overdra gjenstander, vel vitende om at de stammer fra en
kriminell aktivitet eller fra deltakelse i en slik aktivitet, med det for øye å skjule
det ulovlige opphavet av gjenstanden, eller å hjelpe en person som er involvert i
denne aktiviteten til å unnslippe de juridiske konsekvensene av vedkommendes
handlinger;
2. det å skjule en gjenstands faktiske art, opphav, funnsted, avhending, flytting,
eller rettighetene til eller den rettmessige eiendommen av gjenstander vel vitende
om at disse er ervervet gjennom en kriminell aktivitet eller gjennom deltakelse i
en slik aktivitet;
3. det å erverve, besitte eller bruke gjenstander, vel vitende at disse
gjenstandene på ervervelsestidspunktet stammet fra en kriminell aktivitet eller
deltakelse i en slik aktivitet;
4. deltakelse i, medvirkning til, forsøk til, hjelp til, oppfordring til, tilrettelegging for
eller rådgivning med tanke på å begå en av handlingene som er nevnt i de tre
punktene ovenfor.

5

hans foretak ikke er slått konkurs eller under oppløsning, at aktivitetene ikke er
innstilt, at han ikke har fått betalingsutsettelse eller fått forelagt en (konkurs)avtale,
og at hans foretak ikke befinner seg i en annen, lignende tilstand på grunn av en
tilsvarende prosedyre som er hjemlet i lover og regler som gjelder for ham;

6

at hans foretak eller et styremedlem av foretaket i de fire årene forut for tidspunktet
for fremleggelsen av denne erklæringen ikke har blitt ilagt en endelig dom for
overtredelse av lover og regler i forbindelse med brudd på en relevant profesjonell
atferdsregel;

7

hans foretak eller et styremedlem i foretaket i de fire årene forut for tidspunktet for
fremsettelsen av denne erklæringen ikke har begått en alvorlig feil under
yrkesutøvelsen;
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8

hans foretak har oppfylt forpliktelsene sine i henhold til relevante lovbestemmelser
om betaling av skatter og sosiale avgifter;

9

hans foretak, ved fremleggelsen av opplysninger som ble avkrevd ham av den
anbydende myndigheten eller oppdragsgiveren i forbindelse med anbudsprosedyrer
eller tidligere oppdrag, ikke i alvorlig grad har gjort seg skyldig i falske forklaringer
eller helt eller delvis har unnlatt å fremlegge disse opplysningene.

Undertegning


han har undertegnet denne erklæringen ubetinget og uten forbehold; han er klar over
at fremleggelse av uriktig eller ufullstendig informasjon kan bli betegnet som en falsk
forklaring av den anbydende myndigheten eller oppdragsgiveren, jf. punkt 9 i denne
egenerklæringen, og at dette kan føre til en ubetinget utestengning fra resten av denne
anbudsprosedyren eller deltakelse i oppdraget;



det ikke er gjennomført endringer i teksten i denne erklæringen;



erklæringen er signert av en person som er kompetent til dette i henhold til
handelsregisteret, eller et tilsvarende register i foretakets hjemland,

Navn på autorisert(e) underskriver(e):

Dato:
Underskrift(er):
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Bilag F

Opplysninger om teknisk kompetanse

Foretak(ene) (kandidat(ene)) fyller ut følgende opplysninger for hvert referanseoppdrag.
A. Med tanke på oppfyllelse av egnethetskravene utsteder kandidaten følgende
opplysninger om referanseoppdrag.
REFERANSEOPPDRAG NR: 1
vedr. egnethetskrav hva angår teknisk kompetanse i avsnitt 4.3, ledd 3a
...
Navn på foretaket som har utført
referanseoppdraget
Beskrivelse av referanseoppdraget
...
Oppdragsgivers navn og adresse:
...
€ ...
Avtalt beløp
(anbudssum) (eks. MVA)
Fakturert beløp (eks. MVA)
€ ...
Dato for tildeling av oppdraget
...
Avtalt kontraktsperiode
...
...
Ferdigstillelsesdato
Dersom referanseoppdraget er utført som et konsortium
...
Navnene på de andre deltakerne i
konsortiet
...
Rettsformen
...
Prosentvis andel av hver deltaker i
konsortiet
REFERANSEOPPDRAG NR: 2
vedr. egnethetskrav hva angår teknisk kompetanse i avsnitt 4.3, ledd 3b
...
Navn på foretaket som har utført eller
utfører referanseoppdraget
...
Beskrivelse av referanseoppdraget
Oppdragsgivers navn og adresse:
...
€ ...
Avtalt beløp
(anbudssum) (eks. MVA)
Fakturert beløp (eks. MVA)
€ ...
Dato for tildeling av oppdraget
...
Avtalt kontraktsperiode
...
Dersom referanseoppdraget er utført eller utføres som et konsortium
Navnene på de andre deltakerne i
...
konsortiet
Rettsformen
...
...
Prosentvis andel av hver deltaker i
konsortiet
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REFERANSEOPPDRAG NR: 3
vedr. egnethetskrav hva angår teknisk kompetanse i avsnitt 4.3, ledd 3c
Navn på foretaket som har utført eller
...
utfører referanseoppdraget
Beskrivelse av referanseoppdraget
Oppdragsgivers navn og adresse:
Avtalt beløp
(anbudssum) (eks. MVA)
Fakturert beløp (eks. MVA)
Dato for tildeling av oppdraget
Avtalt kontraktsperiode

...
...
€ ...
€ ...
...
...

Dersom referanseoppdraget er utført eller utføres som et konsortium
Navnene på de andre deltakerne i
...
konsortiet
Rettsformen
Prosentvis andel av hver deltaker i konsortiet

...
...

REFERANSEOPPDRAG NR: 4
vedr. egnethetskrav hva angår teknisk kompetanse i avsnitt 4.3, ledd 3d
Navn på foretaket som har utført eller
...
utfører referanseoppdraget
Beskrivelse av referanseoppdraget
Oppdragsgivers navn og adresse:
Avtalt beløp
(anbudssum) (eks. MVA)
Fakturert beløp (eks. MVA)
Dato for tildeling av oppdraget

...
...
€ ...
€ ...
...

Avtalt kontraktsperiode
...
Dersom referanseoppdraget er utført eller utføres som et konsortium
Navnene på de andre deltakerne i
...
konsortiet
Rettsformen
Prosentvis andel av hver deltaker i konsortiet

...
...

B. Med tanke på oppfyllelse av utvelgelseskriteriene utsteder kandidaten følgende
opplysninger om referanseoppdrag.
Formatet for referanseoppdraget gjentas så ofte det er nødvendig, avhengig av utvelgelseskriteriene i
bilag G ved dette utvelgelsesdokumentet.
REFERANSEOPPDRAG NR: 5 / 6 / 7 /
hva angår utvelgelseskriteriene i bilag G
Navnet på foretaket som har utført eller
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utfører referanseoppdraget
Beskrivelse av referanseoppdraget
...
Oppdragsgivers navn og adresse:
...
Avtalt beløp
€ ...
(anbudssum) (eks. MVA)
€ ...
Fakturert beløp (eks. MVA)
Dato for tildeling av oppdraget
...
Avtalt kontraktsperiode
...
Dersom referanseoppdraget er utført eller utføres som et konsortium
...
Navnene på de andre deltakerne i
konsortiet
Rettsformen
...
...
Prosentvis andel av hver deltaker i konsortiet
C. Undertegning
Sannferdig utfyllelse bekreftes
Kandidatens navn
Navnet og stillingen til den som undertegner
dette skjemaet
Sted
Dato
Underskrift

...
...
...
...

I tilfelle påmelding som en sammenslutning av foretak, må alle kandidater undertegne dette skjemaet
(denne oppsummeringen gjentas så ofte som det er nødvendig).
Kandidatens navn
Navnet og stillingen til den som undertegner
dette skjemaet
Sted
Dato
Underskrift

...
...

Kandidatens navn
Navnet og stillingen til den som undertegner
dette skjemaet
Sted
Dato
Underskrift

...
...

...
...

...
...
...
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Bilag G Nærmere utvelgelse

Saksnummer
Saksbeskrivelse

Skåringstabell for kandidat

: 31093430
: gjelder design og realisering av flettefelt på motorveien A1 Apeldoorn
Zuid Beekbergen og ombygging av knutepunkt Beekbergen inkludert
bygging av et kunstbyggverk med tilhørende arbeider.
: ...............................................................................................

Utvelgelseskriterier nærmere utvelgelse

A Kandidaten har i perioden på 3 år frem til den siste
fristen for mottak av søknader om deltakelse høstet
påviselig erfaring med bygging av et kunstbyggverk
med et minste spenn på 4-00-40 meter i en
situasjon med veitrafikk der 2x2 kjørebaner er i bruk.
B Kandidaten her i en periode på 3 år forut for den siste
mottaksdatoen for søknader om deltakelse høstet
påviselig erfaring med et prosjekt i realiseringsfasen der
omgivelseshåndtering spilte en viktig rolle og som
oppfyller følgende kriterier: - kommunikasjon og
drøftelser med de ulike interessentene, byggekommunikasjon med naboer, og - innhenting av
tillatelser.
A Kandidaten har i perioden på tre år frem til den siste
fristen for mottak av søknader om deltakelse høstet
påviselig erfaring med fremleggelse av et (elektronisk)
ferdigstillelsesdokument der oppdragstakeren selv har
oppnådd enighet med eier av det angjeldende
motorveinettet.
D Kandidaten har i perioden på tre år frem til den siste
fristen for mottak av søknader om deltakelse høstet
påviselig erfaring med trafikkregulering med tanke på
ombygging, flytting av kjørebaner ved motorveikryss
med 2 motorveier med minst 4 forskjellige faser.

Maks. skåre
(Antall referanseoppdrag
som hver for seg oppfyller
ett av kriteriene)
2 kunstbyggverk
=1
poeng
3-5 kunstbyggverk
=3
poeng
> 6 kunstbyggverk
=5
poeng
1 prosjekt
2 - 3 prosjekter
> 4 prosjekter

= 1 poeng
= 3 poeng
= 5 poeng

1 prosjekt
2 - 3 prosjekter
> 4 prosjekter

= 1 poeng
= 3 poeng
= 5 poeng

Oppnådd
skåre

2 prosjekter
= 1 poeng
3 - 4 prosjekter = 3 poeng
> 5 prosjekter
= 5 poeng

Delskåre 1 (oppnådd skåre / maks. skåre x 10)
Avrundet til nærmeste desimal.

Prestasjonsmåling
Gjennomføringsevnen til foretaket på den siste datoen for mottak
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av søknader om deltakelse. Avrundet til nærmeste desimal. I tilfelle et konsortium, eller ved
bruk av en annen fysisk eller juridisk person for å oppfylle egnethetskravene og/eller
utvelgelseskriteriene, teller den laveste gjennomføringsskåren.
For nærmere informasjon om prestasjonsmåling vises det til rettledningen for
prestasjonsmåling fra Rijkswaterstaat, som finnes på nettsidene til Rijkswaterstaat
www.rws.nl
Dersom en kandidat ikke har en gjennomføringsskåre, beregnes en fiktiv
gjennomføringsskåre med utgangspunkt i en nøytral normskåre. Normskåren for den fiktive
gjennomføringsskåren er satt til 7.0, jf. rettledningen.

Sluttskåre (Delskåre 1 + Gjennomføringsskåren)
Sluttskåre (Delskåre 1 + Gjennomføringsskåren / 3)
Avrundet til nærmeste desimal.
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