Bijlage 7 van de inschrijvingsleidraad
Verklaring inzake onderaanneming – niet eerder indienen dan na verzoek door de
aanbestedende dienst -

De ondergetekenden:
………………….., gevestigd te …… aan de …….., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd
door haar directeur, …………………………., hierna te noemen: “Hoofdaannemer”
en
de …………………………, gevestigd te ……… aan de …………., te dezen rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar directeur, ………………………., hierna te noemen:
“Onderaannemer”
overwegende dat:


Hoofdaannemer als inschrijver meedingt naar de gunning van de opdracht
Right To Challenge-Helschriksel Q4 (referentie 1361665) van de gemeente
Venlo;



Hoofdaannemer in het kader van voornoemde opdracht Onderaannemer
(eventueel) wenst in te schakelen;



Partijen op de hoogte zijn van de eis dat Onderaannemer instemt met het
bepaalde in deze verklaring;



Partijen aldus het volgende wensen vast te leggen.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
1.

2.

3.

4.

Deze verklaring wordt gesloten onder opschortende voorwaarde van een
overeenkomst tussen de gemeente Venlo en Hoofdaannemer aangaande de
Nationale openbare aanbesteding Right To Challenge-Helschriksel Q4
(referentie 1361665).
Deze ondertekende verklaring geldt als bewijs dat Hoofdaannemer
daadwerkelijk kan beschikken over de middelen van Onderaannemer bij de
uitvoering van de overeenkomst als bedoeld onder 1. Dat wil zeggen dat ingeval
van gunning van de opdracht inzake Right To Challenge-Helschriksel Q4
(referentie 1361665) garandeert dat hij daadwerkelijk beschikbaar is voor
Hoofdaannemer met betrekking tot de uitvoering van de betreffende opdracht.
Onderaannemer erkent het recht van Opdrachtgever om te laten toetsen of
Onderaannemer daadwerkelijk voldoet aan de geschiktheidscriteria indien en
zoals door Hoofdaannemer opgegeven bij de beantwoording van vragen met
betrekking tot de geschiktheidscriteria.
Onderaannemer verplicht zich geen enkele informatie die in het kader van deze
aanbesteding beschikbaar komt door hem aan derden (met uitzondering van
combinatieleden, Onderaannemers en toeleveranciers) ter beschikking te
stellen zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever.

5.
6.

7.

8.

9.

Onderaannemer verplicht zich geen publiciteit aan deze aanbesteding te geven,
tenzij Opdrachtgever hiermee schriftelijk instemt.
Het gestelde in deze verklaring laat ingeval van gunning van de opdracht aan
Hoofdaannemer, de eindverantwoordelijkheid van Hoofdaannemer voor de
juiste uitvoering van de overeenkomst onverlet.
Partijen doen over en weer afstand van het recht ontbinding van de
onderhavige verklaring te vorderen, zowel door middel van een
buitengerechtelijke verklaring als door rechterlijke tussenkomst.
Indien een bepaling van deze verklaring of van overeenkomsten die daarvan
het gevolg zijn nietig, niet-rechtsgeldig of niet uitvoerbaar blijken te zijn, laat dit
de overige bepalingen onverlet.
Op deze verklaring is Nederlands recht van toepassing.

Aldus overeengekomen, in tweevoud opgemaakt en ondertekend:

Hoofdaannemer

Onderaannemer

Naam bedrijf:

Naam bedrijf:

Naam ondertekenaar:

Naam ondertekenaar:

Functie:

Functie:

Datum:

Datum:

Handtekening:

Handtekening:

