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Deel I – Gegevens over de aanbestedingsprocedure en 
de aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit 

Identiteit van de aanbesteder: 
Gemeente Den Haag 

Titel of beknopte beschrijving van de aanbesteding:

Deel II – Gegevens met betrekking tot de ondernemer

Deel II A – Gegevens over de ondernemer 

Identificatie: 

Naam 
BTW-nummer of KVK-nummer 
Postadres 
Telefoonnummer 
E-mailadres
Internetadres 
Contactpersoon of -personen 

Algemene informatie 
Is de ondernemer een micro-, kleine of middelgrote onderneming1  Ja  Nee 

Wijze van deelneming 
Neemt de ondernemer samen met anderen deel aan de 
aanbestedingsprocedures 

 Ja2  Nee 

Zo ja: 
a) Vermeld de rol van de ondernemer binnen de combinatie (leider, verantwoordelijk voor
specifieke taken, enz.):

b) Vermeld de identiteit van de andere ondernemers die gezamenlijk aan de
aanbestedingsprocedure deelnemen:

c) Indien van toepassing, de naam van de deelnemende combinatie:

Percelen 
Vermeld het perceel waarop de ondernemer wil inschrijven3: 

1 Met name als deel van een combinatie, consortium, joint venture, enz. 
2 Zo ja, zorg ervoor dat de overige betrokkenen een afzonderlijk UEA-formulier indienen
3 Ondernemer mag op slechts één perceel inschrijven 

IntergoStartup in Residence Intergov  2021-Q1
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Deel ll B – Informatie over de vertegenwoordigers van de ondernemer 
Vermeld, indien van toepassing, naam/namen en adres/adressen van de persoon/personen die 
gemachtigd is/zijn om de ondernemer bij deze aanbestedingsprocedure te vertegenwoordigen: 

Volledige naam 
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Functie/optredend als 
Postadres 
Telefoonnummer 
E-mailadres

Volledige naam 
Geboortedatum 
Geboorteplaats 
Functie/optredend als 
Postadres 
Telefoonnummer 
E-mailadres

Vermeld zo nodig gedetailleerde informatie over de vertegenwoordiging (vorm, reikwijdte, doel, 
enz.): 

Deel ll C – Informatie over beroep op draagkracht van andere entiteiten 

Doet de ondernemer beroep op de draagkracht van andere entiteiten om 
te voldoen aan de selectiecriteria van deel lV en de (eventuele) criteria en 
regels van onderstaande deel V? 

 Ja  Nee 

Let op: Als de vorige vraag met ‘ja’ is beantwoord: verstrek dan voor elk van de betrokken 
entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier met de informatie die wordt gevraagd in de afdelingen 
A en B van dit deel en deel lll. Dit formulier moet door de betrokken entiteiten naar behoren 
worden ingevuld en ondertekend. 

Er zij op gewezen dat het daarbij ook gaat om niet rechtstreeks tot de onderneming van de 
ondernemer behorende technici of technische organen, in het bijzonder die welke belast zijn 
met de kwaliteitscontrole en, in het geval van overheidsopdrachten voor werken, de technici of 
technische organen die de ondernemer ter beschíkking zullen staan om de werkzaamheden uit 
te voeren. 

Vermeld, voor zover dit relevant is voor de specifieke draagkracht waarop de ondernemer 
steunt, voor elk van de betrokken entiteiten de informatie. 

Vermeld de specifieke draagkracht waarop de ondernemer steunt voor elk van de betrokken 
entiteiten: 
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Deel III – Uitsluitingsgronden 

Deel III A – Gronden die verband houden met strafrechtelijke veroordelingen 
Bij deze aanbestedingsprocedure zijn de volgende uitsluitingsgronden van toepassing: 
Van toepassing zijnde verplichte uitsluitingsgronden: 

1. Deelneming aan een criminele organisatie
2. Corruptie
3. Fraude
4. Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten
5. Witwassen van geld of financiering van terrorisme
6. Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel

Is de ondernemer zelf of iemand die lid is van het bestuurs-, leidinggevend 
of toezichthoudend orgaan van de ondernemer of daarin 
vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid heeft, om een 
van de hiervoor genoemde redenen veroordeeld bij onherroepelijk vonnis, 
welk vonnis niet later dan vijf jaar geleden is gewezen of dat expliciet een 
uitsluitingsperiode bevat die nog steeds van toepassing is? 

 Ja  Nee 

Zo ja: 
a) Vermeld datum vonnis, om welke van de punten 1 tot en met 6 het gaat en wat de grond(en)
voor de veroordeling is/zijn.
Datum 
Punt(en) 
Grond(en) 
b) Geef de identiteit van degene die is veroordeeld:

c) Voor zover expliciet in het vonnis vastgesteld, duur van de uitsluitingsperiode:

En de betrokken 
punt(en) 
Vermeld, indien de relevante stukken elektronisch beschikbaar zijn: 
Internetadres 
Afgevende entiteit 
Precieze 
referentienummers 
van de stukken 
Wanneer er sprake van veroordelingen is, heeft de ondernemer 
maatregelen genomen om aan te tonen dat hij ondanks de 
toepasselijke uitsluitingsgrond betrouwbaar is4 ("Self-Cleaning")? 

 Ja  Nee 

Zo ja, beschrijf de genomen maatregelen5 

4 Overeenkomstig nationale bepalingen ter omzetting van artikel 57, lid 6, van Richtlijn 2014/24/EU 
5 Met inachtneming van de aard van de gepleegde strafbare feiten (eenmalig, herhaald, systematisch) moet uit 

de omschrijving blijken dat de genomen maatregelen adequaat zijn. 
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Deel III B – Gronden die verband houden met de betaling van belastingen of sociale 
premies 

Heeft de ondernemer voldaan aan al zijn verplichtingen met betrekking tot de betaling van 
belastingen of sociale premies, zowel in het land waar hij is gevestigd als in de lidstaat van de 
aanbestedende dienst of aanbestedende entiteit indien dit een ander land is dan het land van 
vestiging? 
Belastingen  Ja  Nee 
Sociale premies  Ja  Nee 

Zo nee bij belastingen, vermeld: 
a) Betrokken land of lidstaat

b) Om welk bedrag gaat het?

c) Hoe is vastgesteld dat deze verplichtingen niet zijn nagekomen:
1. Door middel van een rechterlijke of administratieve beslissing:  Ja  Nee 

- Is deze beslissing onherroepelijk en bindend?  Ja  Nee 
- Vermeld de datum van het vonnis

of de beslissing
- In geval van een vonnis: vermeld

de duur van de uitsluiting voor
zover die daarin expliciet is
vastgesteld

2. Met andere middelen? Vermeld:
d) is de ondernemer zijn verplichtingen nagekomen door de verschuldigde

belastingen, met inbegrip van lopende rente of boetes indien
toepasselijk, te betalen of een bindende regeling tot betaling daarvan
aan te gaan?

 Ja  Nee 

Beschrijf wijze nakoming of bindende regeling: 

Vermeld, indien de relevante stukken elektronisch beschikbaar zijn: 
Internetadres 
Afgevende entiteit 
Precieze 
referentienummers 
van de stukken 
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Zo nee bij sociale premies, vermeld: 
a) Betrokken land of lidstaat

b) Om welk bedrag gaat het?

c) Hoe is vastgesteld dat deze verplichtingen niet zijn nagekomen:
1. Door middel van een rechterlijke of administratieve beslissing:  Ja  Nee 

- Is deze beslissing onherroepelijk en bindend?  Ja  Nee 
- Vermeld de datum van het vonnis

of de beslissing
- In geval van een vonnis: vermeld

de duur van de uitsluiting voor
zover die daarin expliciet is
vastgesteld

2. Met andere middelen? Vermeld:
d) is de ondernemer zijn verplichtingen nagekomen door de verschuldigde

sociale premies, met inbegrip van lopende rente of boetes indien
toepasselijk, te betalen of een bindende regeling tot betaling daarvan
aan te gaan?

 Ja  Nee 

Beschrijf wijze nakoming of bindende regeling: 

Vermeld, indien de relevante stukken elektronisch beschikbaar zijn: 
Internetadres 
Afgevende entiteit 
Precieze 
referentienummers 
van de stukken 

Deel IV – Selectiecriteria 

– Algemene aanwijzing voor alle selectiecriteria

De ondernemer verklaart met betrekking tot de selectiecriteria dat, hij 
voldoet aan de voorgeschreven selectiecriteria: 

 Ja  Nee 

Deel V – (Niet van toepassing) 

Deel VI – Slotopmerkingen 
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren formeel dat de door hem/haar/hen hiervoor in de delen ll-V 
verstrekte informatie accuraat en correct is en dat hij/zij zich volledig bewust is/zijn van de 
consequenties van het afleggen van een valse verklaring. 

Ondergetekende(n) verklaart/verklaren formeel desgevraagd en onverwijld de hiervoor bedoelde 
certificaten en andere vormen van bewijsstukken te kunnen overleggen, tenzij: 

a. de aanbestedende dienst of instantie de betrokken ondersteunende documenten
rechtstreeks kan verkrijgen door raadpleging in een lidstaat van een gratis toegankelijke
nationale databank of

b. de aanbestedende dienst of instantie met ingang van uiterlijk 18 oktober 2018 reeds over
de betrokken informatie beschikt.
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Ondergetekende(n) stemt/stemmen er formeel mee in dat de aanbestedende dienst of 
aanbestedende entiteit bedoeld in deel l, afdeling A toegang krijgt tot stukken tot staving van de 
informatie die is verstrekt in dit Uniform Europees Aanbestedingsdocument met het oog op de 
onderhavige aanbestedingsprocedure. 

Plaats 
Datum 
Naam 
Functie 
Handtekening 

Plaats 
Datum 
Naam 
Functie 
Handtekening 

Plaats 
Datum 
Naam 
Functie 
Handtekening 




