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BIJLAGE 1: CHECKLIST - TE VERSTREKKEN DOCUMENTEN 

 

De in de onderstaande tabellen vermelde documenten en informatie MOETEN   worden 
ingediend.  

In elke checklist moet elk vak in de kolom "Verwijzing naar bijgevoegde documenten" 
worden ingevuld met het nummer van het desbetreffende document en van de bladzijde van 
de offerte waarop het vereiste document te vinden is, tenzij anders is aangegeven. 

 

I. IDENTIFICATIE VAN DE INSCHRIJVER, GEZAMENLIJKE INSCHRIJVINGEN EN 

ONDERAANNEMING  

 

  Verwijzing naar de 
bijgevoegde documenten 

 

1.  

identificatieformulier "Wettelijke identiteit" (indien van 

toepassing, voor alle leden van de groepering)  

(zie bijlage 1.1 bij dit document) 

Zie document nr. ... 

op pagina... 

van de ingediende offerte 



2.  identificatieformulier "Bankrekening" (indien van toepassing, 

voor alle leden van de groepering)  

(zie bijlage 6 bij het Bestek) 

Zie document nr. ... 

op pagina... 

van de ingediende offerte 

3.  Waar van toepassing: Vragenlijst betreffende gezamenlijke 

inschrijvingen (vergezeld van een overeenkomst/volmacht) (zie 

bijlage 1.2 bij dit document) 

Zie document nr. ... 

op pagina... 

van de ingediende offerte 

4.  Waar van toepassing: Vragenlijst over onderaanneming (in 

voorkomend geval, voor elk van de onderaannemers, vergezeld 

van een intentieverklaring of een bestaande overeenkomst) 

(zie bijlage 1.3 bij dit document) 

In geval van onderaanneming moet de inschrijver de naam, de 

contactgegevens, de rechtsvorm en de rechtspositie van het (de) 

onderaannemingsbedrijf (bedrijven) vermelden. De delen van de 

opdracht die in onderaanneming worden gegeven, blijven onder de 

verantwoordelijkheid van de contractant. 

Zie document nr. ... 

op pagina... 

van de ingediende offerte 

5.  Waar van toepassing: Vragenlijst voor inschrijvers die van 

plan zijn een beroep te doen op een andere entiteit om aan de 

minimumniveaus van economische en financiële 

draagkracht te voldoen 

(zie bijlage 1.4 bij dit document) 

Zie document nr. ... 

op pagina... 

van de ingediende offerte 

 

 

II. UITSLUITINGSCRITERIA 

  Verwijzing naar de 
bijgevoegde documenten 

6.  Verklaring op eer inzake uitsluitingscriteria en 

selectiecriteria, naar behoren ingevuld en ondertekend (indien 

van toepassing, voor alle leden van de groepering) 

(zie bijlage 2 bij het Bestek) 

Zie document nr. ... 

op pagina... 

van de ingediende offerte 

7.  Een recent uittreksel uit het strafregister is vereist of, bij gebreke 

daarvan, een gelijkwaardig document dat onlangs door een 

gerechtelijke of administratieve autoriteit in het land van vestiging 

van de betrokkene is afgegeven en waaruit blijkt dat aan die eisen is 

voldaan.  

Zie document nr. ... 

op pagina... 

van de ingediende offerte 



8.  Recente certificaten, afgegeven door de bevoegde autoriteiten 

van de betrokken staat, zijn vereist. 

Als dat niet lukt: Documenten ten bewijze van de betaling van alle 

belastingen, heffingen en socialezekerheidsbijdragen die de persoon 

verschuldigd is, met inbegrip van BTW, inkomstenbelasting (alleen 

natuurlijke personen), vennootschapsbelasting (alleen 

rechtspersonen) en socialezekerheidsbijdragen.  

Zie document nr. ... 

op pagina... 

van de ingediende offerte 

 

 

III. SELECTIECRITERIA 

 

  Verwijzing naar de 
bijgevoegde documenten 

9.  Verklaring op eer inzake uitsluitingscriteria en 

selectiecriteria, naar behoren ingevuld en ondertekend (indien 

van toepassing, voor alle leden van de groepering) 

(zie bijlage 2 bij het Bestek) 

Zie document nr. ... 

op pagina... 

van de ingediende offerte 

 

 

a) Juridische en regelgevende bekwaamheid 

  Verwijzing naar de 
bijgevoegde documenten 

   

10.  Kopie van de inschrijving in een beroepsregister of een 
handelsregister of van enig ander officieel document waarin een 
inschrijvingsnummer is vermeld. 

Zie document nr. ... 

op pagina... 

van de ingediende offerte 

11.  Kopie van de rechtsstatus of, bij gebreke daarvan, een 
gelijkwaardig document dat recentelijk door een bevoegde 
rechterlijke of administratieve instantie is afgegeven.  

Zie document nr. ... 

op pagina... 

van de ingediende offerte 



  Verwijzing naar de 
bijgevoegde documenten 

12.  Voor rechtspersonen, een leesbaar afschrift van de akte van 
benoeming van de personen die bevoegd zijn om de kandidaat in 
betrekkingen met derden en in rechte te vertegenwoordigen, of een 
afschrift van de bekendmaking van die akte van benoeming indien 
de op de betrokken rechtspersoon toepasselijke wetgeving een 
dergelijke bekendmaking voorschrijft; elke delegatie van die 
bevoegdheid aan een andere vertegenwoordiger die niet in de 
officiële akte van benoeming is vermeld, moet worden 
gewaarmerkt.  

Zie document nr. ... 

op pagina... 

van de ingediende offerte 

 

 

  

b) Economische en financiële draagkracht 

 

  Verwijzing naar de 
bijgevoegde documenten 

13.  Vereist bewijs voor criterium 1:  Kopie van de jaarrekeningen 
(afzonderlijke documenten voor elk lid van de groepering indien 
dit het geval is) voor elk van de laatste vijf afgesloten boekjaren, 
waaruit een positieve gemiddelde winst vóór belasting blijkt 
gedurende drie van de vijf jaren. Indien de inschrijver deze om 
gegronde redenen niet kan verstrekken, moet hij een verklaring 
bijvoegen over de jaarlijkse resultaten vóór belastingen van de 
afgelopen drie jaar. Indien de winst- en verliesrekeningen over de 
laatste drie jaar een negatief gemiddeld resultaat te zien geven, moet 
de inschrijver elk ander document overleggen dat zijn economische 
en financiële draagkracht aantoont, zoals toereikende zekerheden 
van een derde partij (bijvoorbeeld de moedermaatschappij of een 
bank), verklaringen van de accountant of gelijkwaardige 
verklaringen). 

 

Zie document nr. ... 

op pagina... 

van de ingediende offerte 

 

 

c) Technische en professionele bekwaamheid 



  Verwijzing naar de 
bijgevoegde documenten 

14.  Vereist bewijs voor criterium 1: Een lijst van opdrachten (in de 
laatste vijf boekjaren) die voldoen aan het minimum 
bekwaamheidsniveau, inclusief de identiteit van drie klanten en hun 
contactgegevens. Het BSGES behoudt zich het recht voor contact 
op te nemen met eerdere klanten om zo goed mogelijk te kunnen 
beoordelen of de inschrijver in staat is diensten te verlenen die 
vergelijkbaar zijn met de diensten die voor die klanten zijn verleend. 

Zie document nr. ... 

op pagina... 

van de ingediende offerte  

 

15.  Vereist bewijs voor criterium 2: Een verklaring waaruit blijkt dat 
de werknemers het gevraagde niveau in de gevraagde talen 
bezitten 

Zie document nr. ... 

op pagina... 

van de ingediende offerte  

 

16.  Vereist bewijs voor criterium 2: Verklaring over de gemiddelde 
jaarlijkse personeelsbezetting van de ondernemer in elk van de 
laatste drie boekjaren waarvoor financiële staten zijn ingediend:  
 
- op de gebieden die verband houden met reisbureaudiensten als 
omschreven in bijlage 5.  

 

Zie document nr. ... 

op pagina... 

van de ingediende offerte  

 

 

 

IV. DE OVEREENSTEMMING VAN DE INSCHRIJVING MET HET MINIMUMBESTEK 

 

  Verwijzing naar de 
bijgevoegde documenten 

17.  Bijlage 3 – In te vullen en te ondertekenen document Zie document nr. ... 

op pagina... 

van de ingediende offerte  

 

 

 



 

 

 

V. GUNNINGSCRITERIA 

 

 

 

a) Kwaliteit van de inschrijving 

  

 

Verwijzing naar de 
bijgevoegde documenten 

18.  Scenario (bijlage 4) – In te vullen en te ondertekenen document 

 

Zie document nr. ... 

op pagina... 

van de ingediende offerte  

 

 

 

b) Prijs van de inschrijving 

  Verwijzing naar de 
bijgevoegde documenten 

19.  Scenario (bijlage 4) – In te vullen en te ondertekenen document 

 

Zie document nr. ... 

op pagina... 

van de ingediende offerte  

 

 

  



HANDTEKENING EN DATUM 

Hierbij verklaar ik dat de in de offerte verstrekte informatie juist en volledig is op de hieronder 
aangegeven datum.  

Ik/Wij begrijp(en) dat het verstrekken van onjuiste informatie kan leiden tot uitsluiting van de 
inschrijver. 

Ik/Wij verbind(en) mij/ons ertoe de aanbestedende dienst  onverwijld in kennis te stellen van elk feit 
dat een wijziging of aanvulling zou kunnen inhouden van de informatie in de inschrijving die naar 
aanleiding van deze aankondiging van opdracht is ingediend.  

Handtekening: _____________________________________________ 
Naam: _____________________________________________ 
Datum: _____________________________________________ 

 


