
Mededeling betreffende een openbare aanbesteding – Aangepaste procedure 
AANKONDIGING VAN OPDRACHT 
 
AFDELING 1 – AANBESTEDENDE DIENST 
Naam, adressen en contactpunt(en): Frans Ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken Ambassade van Frankrijk in 
Nederland,  57 boulevard des Invalides, F - 75700 PARIS 07 SP, e-mail: mohamed.el-hazzat@diplomatie.gouv.fr 
Soort aanbestedende dienst : Frans Ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken. 
AFDELING 2: VOORWERP VAN DE OPDRACHT 
Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeve n benaming:  opdracht voor het ontwerp en de uitvoering van 
werken ten behoeve van de herhuisvesting van het Consulaat-Generaal van Frankrijk op een kantoorverdieping in 
Amsterdam van ongeveer 600 m² voor 35 medewerkers. 
NUTS-code: NL326 
Korte beschrijving van de opdracht: Inrichting van een kantoorverdieping voor het Consulaat-Generaal van Frankrijk 
Verloop van de aanbesteding:  Deze aankondiging betreft de eerste fase, die gericht is op de selectie van de gegadigden. 
Tijdens de tweede ronde zal een aanbestedingsdossier worden gestuurd naar de voorgeselecteerde gegadigden. 
Deze nieuwe procedure is opgestart als gevolg van het besluit van de aanbestedende dienst om geen vervolg te geven 
aan de consultatie die op 01/07/2017 is gestart (referentie: BOAMP (Officieel Frans bulletin voor de aankondiging van 
aanbestedingen) nr.17-89904; TED 2017/S 124-252242). 
Duur van de opdracht: 24 maanden (inclusief een garantietermijn van 1 jaar) 
CPV-classificatie (Gemeenschappelijke Woordenlijst Overheidsopdrachten): 71242000, 45000000 
Hoeveelheid of omvang van de opdracht 
- Ontwerp en uitvoering van werken inzake de inrichting van een kantoorverdieping. In de ontwerpopdracht is 
begrepen: het in kaart brengen van de behoeftes, definitief voorontwerp, ontwerp, bouwfase en directievoering, 
oplevering van de werken, garantie op de werken na de oplevering, hulp bij het sluiten van 
onderhoudsovereenkomsten. 
 
AFDELING 3: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIELE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN 
3.1) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorw aarden en/of verwijzing naar de voorschriften diena angaande : Het bedrag 
van de totale aanneemsom geldt als vast met inachtneming van de voorwaarden die zullen worden genoemd in het 
katern met bijzondere bepalingen. 
3.2) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van o ndernemers waaraan de opdracht wordt gegund : Omdat het gaat om 
een opdracht voor ontwerp en uitvoering, dient de gegadigde één dienstverlener te zijn dan wel een combinatie 
bestaande uit een architect, studiebureaus die met name beschikken over bekwaamheid op het vlak van 
brandbeveiliging en veiligheid, een algemene aannemer (of meerdere aannemers). De combinatie kan hoofdelijke of 
gezamenlijke aansprakelijkheid dragen en als het gaat om een combinatie met gezamenlijke aansprakelijkheid draagt 
de gemachtigde hoofdelijke aansprakelijkheid voor zijn nevenaannemers voor de duur van de opdracht. 
De inschrijvingen zijn exclusief: de leden van de combinatie kunnen niet meerdere offertes voor de opdracht indienen 
door te handelen als lid van meerdere combinaties. 
 
De aanbestedende dienst wijst de gegadigden erop dat ze verplicht zijn aan te tonen dat een Nederlandse 
dienstverlener deel uitmaakt van het team voor bouwkundig toezicht. Deze dienstverlener kan als nevenaannemer deel 
uitmaken van de combinatie of onderaannemer zijn van één van de leden van de combinatie. Hij heeft met name tot 
taak alle benodigde stappen te ondernemen voor de verkrijging van een vergunning voor de inrichtingswerken en dient 
de uitvoering van de werken nauwlettend te begeleiden door zo nauwgezet als mogelijk aanwezig te zijn op de locatie. 
 
Het deel van de werken dat betrekking heeft op de veiligheid (videobewaking, alarmen, zwakstroom) zal worden 
verricht door een daartoe bevoegde onderneming die rechtstreeks door de opdrachtgever zal worden aangetrokken. 
 
3.3) Persoonlijke situatie van ondernemers, waarond er de vereisten in verband met de inschrijving in h et beroeps- of 
handelsregister : 
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: iedere gegadigde of ieder lid van het 
gegadigde team dient de volgende bewijsstukken te overleggen: 
- de documenten en inlichtingen die de inschrijving ontvankelijk maken ; de gegadigde kan daartoe de formulieren DC1 
(aanvraag tot deelname) en DC2 (verklaring door de gegadigde) gebruiken (deze kunnen worden gedownload op 
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat) 
- de rechtsvorm van de gegadigde, 
- in geval van een combinatie, de aard en de naam van de gemachtigde, 
- in voorkomende gevallen, de bevoegdheden van de persoon die bevoegd verklaard is om verbintenissen aan te gaan 
namens de gegadigde, ook in het geval dat de gegadigde een combinatie is 
3.4) Economische en financiële draagkracht 
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:  
- een verklaring inzake de algemene omzet en inzake de omzet die gegenereerd is door het type activiteiten dat het 
voorwerp vormt van deze opdracht, voor elk van de laatste drie beschikbare boekjaren ; 
- een geschikte bankverklaring of een bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s; 
De gegadigde of het gegadigde team kan zijn draagkracht ook door enig ander document aantonen, mits de 
aanbestedende dienst dit document als gelijkwaardig beschouwt. 
3.5) Vakbekwaamheid 
Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan:  
- het leveren van referenties inzake het leveren van ten hoogste 10 gelijksoortige diensten in Nederland of daarbuiten 
gedurende de afgelopen 5 jaar, met name op het gebied van inrichting van kantoorruimtes, met vermelding van het 
bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke afnemer van de dienst. Het overzicht mag vergezeld gaan van 
verklaringen van de afnemers. Indien meer dan 10 referenties worden bijgevoegd zal enkel rekening gehouden worden 
met de eerste 10 referenties; 
- het vermelden van de studie- en beroepskwalificaties van de ondernemer en/of van het kaderpersoneel van de 
onderneming en met name van degenen die verantwoordelijkheid dragen voor de diensten die van dezelfde aard zijn 
als het voorwerp van deze opdracht ; 



- het bewijs ten aanzien van deze bekwaamheden kan door ieder gewenst middel worden aangedragen, met name 
door een professioneel identiteitsbewijs of door referenties inzake geleverde diensten die aantonen dat de ondernemer 
over de bekwaamheid beschikt om de dienst waarvoor hij zich als gegadigde meldt te verlenen ; 
- een verklaring waaruit het jaarlijkse gemiddelde aantal werknemers van de gegadigde en de jaarlijkse omvang van 
het kaderpersoneel blijkt, voor elk van de 3 afgelopen jaren; 
- een verslag waarin de combinatie uitlegt hoe zij van plan is te functioneren, welke methodiek zij van plan is te 
hanteren voor de ontwikkeling van het project, hoe het ontwerp- en uitvoeringsteam wordt samengesteld en uit welke 
personen het bestaat (aantal personen dat met het project belast wordt, kwalificatieniveau, ervaring en curriculum 
vitae van elke persoon) en dat voor elke fase aangeeft wie als contactpersoon zal fungeren voor de opdrachtgever. De 
combinatie dient met name aan te geven welke persoon of personen zitting zal of zullen hebben in de bouwdirectie en 
de wijze waarop deze directie wordt georganiseerd (met name de frequentie waarmee deze aanwezig is).  In dit 
verslag geeft de gegadigde combinatie aan of ze al eerder uitvoering heeft gegeven aan of deelgenomen heeft aan een 
opdracht inzake ontwerp en uitvoering van werken. Voor wat betreft de uitvoering van de werken geeft de gegadigde 
voorts aan of hij alle of een deel van de benodigde diensten gaat uitbesteden aan een onderaannemer en geeft hij, 
indien van uitbesteding sprake is, aan welke diensten zullen worden uitbesteed. 
 
AFDELING 4: PROCEDURE 
Beperkingen op het aantal ondernemingen dat verzoch t wordt in te schrijven : Maximumaantal: 3 
Objectieve criteria voor de selectie van het beperk t aantal gegadigden: De inschrijvingen zullen worden beoordeeld op basis 
van de hieronder vermelde criteria, waarbij tevens de wegingsfactor van elk criterium wordt aangeduid: 
1. (60%) Economische en financiële draagkracht van de onderneming of de combinatie, gelet op haar omzet, haar 
personeelsbestand, haar kaderpersoneel, de studie- en beroepskwalificaties van de kaderleden en met name van 
degenen die verantwoordelijk zijn voor de levering van een dienst als de onderhavige. 
2. (40%) Referenties inzake de vakbekwaamheid van de onderneming of de combinatie op basis van de referenties die 
zijn overgelegd inzake het leveren van gelijkwaardige diensten. 
Datum van verzending van deze aankondiging: 20 oktober 2017 
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen: 05 november 2017  
Taal of talen die dienen te worden gebruikt door de  gegadigden bij de indiening van hun inschrijving: Frans of Engels. 
Wijze waarop de inschrijvingen moeten worden ingedi end 
Meld de volgende tekst als kenmerk: Ne pas ouvrir-candidature- Relocalisation Amsterdam (Niet openen – inschrijving-Herhuisvesting 
Amsterdam) 
De inschrijvingen dienen te worden ingediend op één van de volgende manieren: 
- ofwel via Colimatic, een platform voor verzending van grote bestanden; de te gebruiken link en verzendcode kunnen 
worden opgevraagd op het volgende adres: salim.hamidi@diplomatie.gouv.fr 
- of op papier middels een aangetekend schrijven - met, naar keuze, een bewijs dat de post de zending in ontvangst 
heeft genomen of een ontvangstbevestiging door de geadresseerde - dat moet worden gezonden naar: 
« Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères - 57 boulevard des 
Invalides - 75700 PARIS SP 07 - secrétariat Dil/Oim/Se1 à l’attention de M. Salim Hamidi » (Frans Ministerie van 
Europa en Buitenlandse Zaken – 57 boulevard des Invalides – 75700 PARIS SP 07 – secretariaat Dil/Oim/Se1, ter 
attentie van dhr. Salim Hamidi) (de heer Hamidi is bereikbaar op doorkiesnummer 77.503 of, bij geen gehoor, op 
nummer 73.293). 
De inschrijvingen kunnen alleen op voormeld adres worden afgegeven op de volgende momenten: van maandag tot en 
met vrijdag van 09.30 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 uur (uitgezonderd feestdagen). 
De inschrijvingen dienen vergezeld te gaan van een elektronische versie (op CD of USB-stick). 
Een inschrijving wordt beschouwd als niet-ontvankelijk als ze niet binnen de gestelde termijn is ontvangen op het 
adres waarnaar ze dient te worden gezonden. 
Voor beroepsprocedures bevoegde instantie:  Tribunal Administratif de Paris, 7 rue de Jouy, 75004 Paris 
(Bestuursrechtbank van Parijs, 7 rue de Jouy, 75004 Parijs). 
 

 


