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Deze aankondiging op de TED-website: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:446451-2022:TEXT:NL:HTML

België-Brussel: Reisbureau- en touroperatordiensten, hulp aan toeristen
2022/S 155-446451

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen

Officiële benaming: Bureau van de secretaris-generaal van de Europese scholen
Nationaal identificatienummer: 0850.690.394
Postadres: Rue de la Science 23
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: OSG-PROCUREMENT@eursc.eu 
Telefoon:  +32 28952670
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eursc.eu
Adres van het kopersprofiel: https://www.eursc.eu

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.eursc.eu/
fr/Office/public-procurement
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
Officiële benaming: Bureau van de secretaris-generaal van de Europese scholen
Postadres: Rue de la Science 23
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: OSG-CALL-FOR-TENDER-SCHOOLTRIPS@eursc.eu 
NUTS-code: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eursc.eu

I.4) Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit
Onderwijs

Afdeling II: Voorwerp
II.1) Omvang van de aanbesteding
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II.1.1) Benaming:
DUURZAME SCHOOLREIZEN VOOR DE EUROPESE SCHOLEN

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie
63500000 Reisbureau- en touroperatordiensten, hulp aan toeristen

II.1.3) Type opdracht
Diensten

II.1.4) Korte beschrijving:
Het onderwerp van deze aanbesteding is de organisatie van duurzame schoolreizen voor de verschillende 
Europese scholen in de EU, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met duurzame ontwikkeling.

II.1.5) Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 29 500 000.00 EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming:
België
Perceel nr.: 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
63500000 Reisbureau- en touroperatordiensten, hulp aan toeristen

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE Belgique / België

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
Het onderwerp van deze aanbesteding is de organisatie van duurzame schoolreizen voor de verschillende 
Europese scholen in België, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met duurzame ontwikkeling.

II.2.5) Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de 
aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:
De overeenkomst(en) die voortvloeit (voortvloeien) uit de gunning van deze aanbesteding wordt (worden) 
gesloten voor een periode van twaalf (12) maanden, die maximaal drie (3) keer kan (kunnen) worden verlengd

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt 
gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen
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II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming:
Nederland
Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
63500000 Reisbureau- en touroperatordiensten, hulp aan toeristen

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
Het onderwerp van deze aanbesteding is de organisatie van duurzame schoolreizen voor de Europese school 
in Nederland, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met duurzame ontwikkeling.

II.2.5) Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de 
aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:
De overeenkomst(en) die voortvloeit (voortvloeien) uit de gunning van deze aanbesteding wordt (worden) 
gesloten voor een periode van twaalf (12) maanden, die maximaal drie (3) keer kan (kunnen) worden verlengd

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt 
gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming:
Duitsland
Perceel nr.: 3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
63500000 Reisbureau- en touroperatordiensten, hulp aan toeristen

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE Deutschland

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
Het onderwerp van deze aanbesteding is de organisatie van duurzame schoolreizen voor de verschillende 
Europese scholen in Duitsland, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met duurzame ontwikkeling.

II.2.5) Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de 
aanbestedingsdocumenten
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II.2.6) Geraamde waarde

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:
De overeenkomst(en) die voortvloeit (voortvloeien) uit de gunning van deze aanbesteding wordt (worden) 
gesloten voor een periode van twaalf (12) maanden, die maximaal drie (3) keer kan (kunnen) worden verlengd

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt 
gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming:
Italië
Perceel nr.: 4

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
63500000 Reisbureau- en touroperatordiensten, hulp aan toeristen

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: IT Italia

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
Het onderwerp van deze aanbesteding is de organisatie van duurzame schoolreizen voor de Europese school 
in Italië, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met duurzame ontwikkeling.

II.2.5) Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de 
aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:
De overeenkomst(en) die voortvloeit (voortvloeien) uit de gunning van deze aanbesteding wordt (worden) 
gesloten voor een periode van twaalf (12) maanden, die maximaal drie (3) keer kan (kunnen) worden verlengd

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt 
gefinancierd: neen
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II.2.14) Nadere inlichtingen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming:
Spanje
Perceel nr.: 5

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
63500000 Reisbureau- en touroperatordiensten, hulp aan toeristen

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES España

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
Het onderwerp van deze aanbesteding is de organisatie van duurzame schoolreizen voor de Europese school 
in Spanje, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met duurzame ontwikkeling.

II.2.5) Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de 
aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:
De overeenkomst(en) die voortvloeit (voortvloeien) uit de gunning van deze aanbesteding wordt (worden) 
gesloten voor een periode van twaalf (12) maanden, die maximaal drie (3) keer kan (kunnen) worden verlengd

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt 
gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming:
Luxemburg
Perceel nr.: 6

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
63500000 Reisbureau- en touroperatordiensten, hulp aan toeristen

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU Luxembourg

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
Het onderwerp van deze aanbesteding is de organisatie van duurzame schoolreizen voor de verschillende 
Europese scholen in Luxemburg, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met duurzame ontwikkeling.

II.2.5) Gunningscriteria
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De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de 
aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:
De overeenkomst(en) die voortvloeit (voortvloeien) uit de gunning van deze aanbesteding wordt (worden) 
gesloten voor een periode van twaalf (12) maanden, die maximaal drie (3) keer kan (kunnen) worden verlengd

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties: neen

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt 
gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure
IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Openbare procedure

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/09/2022
Plaatselijke tijd: 08:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde 
gegadigden

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Spaans

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 09/09/2022
Plaatselijke tijd: 10:00
Plaats:
On line
Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:
Om organisatorische en veiligheidsredenen moet de inschrijver de volledige naam van de 
vertegenwoordigersten minste tien (10) werkdagen van tevoren meedelen aan: OSG-CALL-FOR-TENDER-
SCHOOLTRIPS@eursc.eu  en nicolas.van-der-meerschen@eursc.eu 
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Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.3) Nadere inlichtingen:

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank van het arrondissement Brussel
Postadres: Place Poelaert
Plaats: Brussel
Postcode: 1000
Land: België
Telefoon:  +32 25087111

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Bureau van de secretaris-generaal van de Europese scholen
Postadres: Rue de la Science, 23
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
E-mail: OSG-PROCUREMENT@eursc.eu 

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:
08/08/2022
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