
Bijlage 3  bij Selectieleidraad Amsterdam Zuidas 8 februari 2007 

FORMULIER VERZOEK TOT KWALIFICATIE 

 
 

Verzoek van (naam Gegadigde):  

 

Dit Formulier Verzoek tot Kwalificatie is een bijlage bij de Selectieleidraad Amsterdam Zuidas 
2007. De bepalingen en voorwaarden uit de Selectieleidraad zijn onverkort van toepassing, evenals 
de Definities en bepalingen betreffende de interpretatie, zoals opgenomen in bijlage 2 bij de 
Selectieleidraad. 

Het formulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld.  

Daar waar in de rechter kolom een keuze wordt gevraagd, dient wat niet van toepassing is te 
worden doorgehaald.. 

In geval van discrepanties tussen dit formulier en de Selectieleidraad, prevaleert de Selectielei-
draad. 

Gegadigde dient alle in dit formulier, de Advertentie en de Selectieleidraad verlangde bewijsstuk-
ken als bijlage bij dit formulier te voegen. 

Voor zover de bewijsstukken in dit formulier zijn vermeld, dienen deze in volgorde van vermelding 
te worden bijgevoegd. 

Dit formulier dient door Amsterdam Zuidas i.o. uiterlijk op 22 maart 2007 om 16.00 uur in 
drievoud te zijn ontvangen op het adres zoals hieronder aangegeven. Verzoeken tot Kwalificatie die 
na dit tijdstip worden ontvangen, worden niet in behandeling genomen. 

Het Verzoek tot Kwalificatie dient te worden ingediend door verzending per aangetekende post met 
ontvangstbevestiging, of door afgifte tegen overhandiging van ontvangstbewijs, in beide gevallen 
aan het adres: 

Amsterdam Zuidas i.o. 
T.a.v. de heer Ir. J.D. Doets 
WTC, centrale hal  
Strawinskylaan 59 
1077 XW Amsterdam 
 

Vertraging bij de bezorging is voor risico van de Gegadigde. 
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Administratieve gegevens Gegadigde: 

Naam:  

Vestigingsadres:  

Land van vestiging:  

Telefoonnummer(s):  

Faxnummer(s):  

E-mailadres:  

Rechtsvorm:  

BTW registratienummer of nationaal fiscaal 
nummer volgens het land van vestiging: 

 

 

Administratieve gegevens van de natuurlijke persoon die de gegadigde gedurende de Selectie 
en de Veiling rechtsgeldig zal vertegenwoordigen: 

Naam:  

Functie:  

Adres:  

Telefoonnummer:  

Faxnummer:  

E-mailadres:  
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Gegadigde verklaart dat bovenvermelde persoon 
vertegenwoordigingbevoegd is, en bijgevoegd 
is een uittreksel uit het handels- of beroepsregis-
ter of een volmacht waaruit van de vertegen-
woordigingsbevoegdheid van deze persoon 
blijkt. 

Ja/Nee 

 

Uitsluitingsgronden 

Gegadigde verklaart dat de sub a. tot en met g. 
van de Selectieleidraad onder “Uitsluitingsgron-
den” bedoelde omstandigheden zich ten aanzien 
van haar niet voordoen. 

Deze omstandigheden doen zich ten aanzien van 
haar wel/niet voor 

Publieke Partijen behouden zich het recht voor om nadere bewijsmiddelen van een Gegadigde te vragen waaruit blijkt dat de sub a. tot en 
met g. van de Selectieleidraad bedoelde omstandigheden zich ten aanzien van die Gegadigde niet voordoen, welke bewijsmiddelen 
ondermeer kunnen omvatten: 

 
(Ten aanzien van in Nederland gevestigde Gegadigden) 

 
- een verklaring van de griffier van de rechtbank die op grond van artikel 2 van de Faillissementswet bevoegd is tot het uitspreken 

van de faillietverklaring van de Gegadigde en/of de verklaring van een overigens bevoegde instantie; 
- een verklaring van het Landelijk instituut sociale verzekeringen; 
- verklaring van de inspecteur onder wie de Gegadigde ressorteert voor de heffing van belastingen 
- een door een notaris afgegeven afschrift van een authentieke akte, waarin het afleggen van een verklaring, inhoudende dat de sub a. 

tot en met g. van de Selectieleidraad bedoelde omstandigheden zich ten aanzien van die Gegadigde niet voordoen, wordt geconsta-
teerd. 

(Ten aanzien van buiten Nederland gevestigde Gegadigden) 

 
- een uittreksel uit het strafregister of, bij ontbreken daarvan, een gelijkwaardig document, afgegeven door een gerechtelijke of 

bevoegde overheidsinstantie van het land van oorsprong of van herkomst; 
- een door een bevoegde instantie van land van oorsprong of van herkomst afgegeven getuigschrift; 
- een door een notaris afgegeven afschrift van een authentieke akte, waarin het afleggen van een verklaring, inhoudende dat de sub a. 

tot en met g. van de Selectieleidraad bedoelde omstandigheden zich ten aanzien van die Gegadigde niet voordoen, wordt geconsta-
teerd. 
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Minimumeis 1. Bewijs van inschrijving in het handels- of beroepsregister: 

Gegadigde verklaart dat zij volgens de eisen van 
het land van vestiging in het handels- of be-
roepsregister is ingeschreven, en ten bewijze 
daarvan is bijgevoegd een uittreksel uit het 
handelsregister of een soortgelijk document uit 
het land van herkomst, waaruit dat blijkt. 

Ja/Nee 

Publieke partijen behouden zich het recht voor om te verlangen dat door de Gegadigde nader bewijs wordt geleverd dat aan Minimumeis 

1. wordt voldaan. 
 

Minimumeis 2a: 

Bijgevoegd is (i) een verklaring van Standard & 
Poors of een andere gevestigde rating agency 
waaruit blijkt dat Gegadigde over een rating van 
tenminste A of een equivalente rating van een 
andere gevestigde rating agency beschikt dan 
wel (ii) indien Gegadigde niet over een rating 
beschikt, documentatie waaruit blijkt dat 
Gegadigde zodanig financieel/economisch 
robuust is dat dit tenminste een A rating zou 
rechtvaardigen.  

Ja/Nee 

Publieke partijen behouden zich het recht voor om te verlangen dat door de Gegadigde het bewijs wordt geleverd dat aan Minimumeis 2a 

wordt voldaan middels het door Gegadigde alsnog laten toekennen van een rating door Standard & Poors of een andere gevestigde rating 

agency. 
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Minimumeis 2b. 
Gegadigde verklaart dat zij een (i) juridische 
entiteit is die een vergunning heeft of geregle-
menteerd is om op de financiële markten actief 
te mogen zijn, welke vergunning of toestem-
ming is bijgevoegd, dan wel een niet-
vergunninghoudende of niet-gereglementeerde 
entiteit is waarvan het enige ondernemingsdoel 
het beleggen in effecten is hetgeen blijkt uit 
bijgevoegde documenten dan wel (ii) een 
onderneming is die volgens de meest recente 
jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening, 
welke is bijgevoegd, aan ten minste twee van de 
volgende drie criteria voldoet: (1) een gemid-
deld aantal werknemers gedurende het boekjaar 
van tenminste 250, (2) een balanstotaal van 
meer dan €43 miljoen en (3) een jaarlijkse netto-
omzet van meer dan €50 miljoen als zij is 
gevestigd in een Lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte die de Prospectus Richt-
lijn heeft geïmplementeerd, dan wel, voor zover 
dit niet het geval is, anderszins voldoet aan de 
vereisten omschreven in de Verkoopbeperkin-
gen zoals vervat in de Selectieleidraad hetgeen 
blijkt uit bijgevoegde documentatie. 

Ja/Nee 

Publieke partijen behouden zich het recht voor om te verlangen dat door de Gegadigde nader bewijs wordt geleverd dat aan Minimumeis 

2b wordt voldaan. 
 
Minimumeis 2c. 
Bijgevoegd is de jaarrekening van Gegadigde 
over het laatstelijk afgesloten boekjaar, tezamen 
met een goedkeurende verklaring van een 
registeraccountant. 

Ja/Nee 
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Minimumeis 3. 
Bijgevoegd is een voor dit doel opgestelde, 
rechtsgeldig ondertekende accountantsverkla-
ring, waaruit blijkt dat Gegadigde: (a) in de 
afgelopen vijf jaar voor eigen rekening kapitaal 
(in de vorm van equity, junior debt of een 
vergelijkbaar instrument) verschafte aan ten-
minste twee verschillende SPV’s, waarbij de 
omvang van het door de Gegadigde/Inschrijver 
verschafte kapitaal per SPV tenminste € 15 
miljoen bedroeg of (b) in elk van de afgelopen 
vijf jaren, gemiddeld, per jaar, verplichtingen 
aanging tot verstrekking van €250 miljoen 
Vreemd Vermogen of meer (als lid van een 
syndicaat of anderszins) ten behoeve van de 
financiering van de totstandbrenging en vervol-
gens eventueel de exploitatie van bepaalde 
bouwprojecten (waarbij onder meer het opleve-
ren van bouwrijpe grond als bouwproject wordt 
beschouwd). Tevens is Bijgevoegd een be-
schrijving van de twee relevante projecten, 
inhoudende de gegevens als hieronder gevraagd 
in verband met Minimumeis 5. 

Ja/Nee 

Publieke partijen behouden zich het recht voor om te verlangen dat door de Gegadigde nader bewijs wordt geleverd dat aan Minimumeis 

3 wordt voldaan. 
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Minimumeis 4. 
Bijgevoegd is een voor dit doel opgestelde, 
rechtsgeldig ondertekende accountantsverkla-
ring, waaruit blijkt dat Gegadigde in de afgelo-
pen vijf jaar het Management heeft verzorgd van 
een Vastgoedportefeuille met een gemiddelde 
omvang, in elk jaar, van tenminste €100 mil-
joen, berekend op basis van Boekwaarde. 
Tevens is Bijgevoegd een korte beschrijving 
van de betreffende Vastgoedportefeuille en de 
Management-activiteiten die de Gegadigde 
verrichtte, met de naam en adresgegevens van  
een referent waarbij nadere inlichtingen kunnen 
worden ingewonnen. 

Ja/Nee 

Publieke partijen behouden zich het recht voor om te verlangen dat door de Gegadigde nader bewijs wordt geleverd dat aan Minimumeis 

4 wordt voldaan. 
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Minimumeis 5. 
Bijgevoegd zijn beschrijvingen van maximaal 6 
Referentieprojecten waaruit blijkt dat Gegadig-
de tenminste een score van ten minste 60 punten 
behaalt bij beoordeling op basis van de tabel in 
bijlage 7 bij de Selectieleidraad. 
Per Referentieproject zijn tenminste de volgende 
gegevens aangeleverd: 

1. naam van het project, naam opdrachtge-
ver(s) en deelnemende partijen; 

2. korte beschrijving van het project (oa scope, 
type infrastructuur en/of vastgoed, aan-
neemsommen en doorlooptijden); 

3. korte beschrijving van de rol(len) van de 
Gegadigde in de voorbereiding en realisatie 
van het project; 

4. structuur waarin het project werd gereali-
seerd (bijvoorbeeld SPV, publiek/private 
samenwerking); 

5. wijze van bekostiging van project (bijvoor-
beeld overheidsbijdragen, tol, etc.); 

6. status van het project (en in elk geval 
documentatie waaruit blijkt wanneer het is 
Opgestart);  

7. de naam en adresgegevens van  tenminste 
twee referenten waarbij nadere inlichtingen 
over het project en de rol van de Gegadigde 
daarin kunnen worden ingewonnen; en 

8. een voor dit doel opgestelde, rechtsgeldig 
ondertekende, accountantsverklaring waar-
uit blijkt dat Gegadigde ten behoeve van het 

Ja/Nee 
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project: 

- voor eigen rekening en risico ten minste 
20 % van het risicodragende kapitaal 
verschafte; en/of 

- als lead arranger Vreemd Vermogen 
aantrok/verstrekte ten behoeve van rea-
lisatie en vervolgens eventueel de ex-
ploitatie van het project. 

Publieke partijen behouden zich het recht voor om te verlangen dat door de Gegadigde nader bewijs wordt geleverd dat aan Minimumeis 

5 wordt voldaan. 
 
 
Minimumeis 6. 
Gegadigde verklaart dat (i) zijzelf, (ii) de Groep 
waarvan zij deel uitmaakt en de ondernemingen 
in die Groep en (iii) eventuele derden waarmee 
de Gegadigde/Inschrijver een overeenkomst 
sloot als bedoeld in hoofdstuk “Ervaring Der-
den” van deze Selectieleidraad en de onderne-
mingen in de Groep waarvan deze derde deel 
uitmaakt, noch zelfstandig, noch samen met 
derden, zullen meedingen naar opdrachten die 
door Amsterdam Zuidas, al dan niet namens 
overheden, worden aanbesteed en die betreffen, 
geheel of gedeeltelijk, het ontwerp, de aanleg, 
het onderhoud en/of de exploitatie van infra-
structurele werken (welke verklaring niet beoogt 
uit te sluiten dat de sub (i) t/m (iii) bedoelde 
partijen te zijner tijd zullen meedingen naar 
gronden als door Amsterdam Zuidas uit te 
geven). 

Ja/Nee 
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Minimumeis 7. 
Noot: deze verklaring alleen af te leggen door 
een Gegadigde die te gelegener tijd in 
aanmerking wenst te komen als verstrekker van 
Vreemd Vermogen, leningovereenkomst(en) 
wenst aan te gaan met Amsterdam Zuidas 
respectievelijk wenst op te treden als financier 
van een (bouw)bedrijf c.q. consortium dat 
meedingt naar opdrachten bedoeld sub 
Minimumeis 6. 

Gegadigde verklaart dat zij binnen haar organi-
satie en de Groep waarvan zij deel uitmaakt het 
risico van verstrengeling van belangen heeft 
beperkt doordat zij gedurende een periode van 
tenminste twee jaar voorafgaand aan de aanmel-
ding als Gegadigde/Inschrijver een adequaat 
beleid voert en implementeert: (i) voor zover op 
haar van toepassing, overeenkomstig het 
bepaalde bij of krachtens de Wet op het financi-
eel toezicht (Wft), dan wel (ii) voor zover deze 
wet- en regelgeving te harer aanzien geen 
toepassing mocht vinden, een beleid dat tenmin-
ste dezelfde waarborgen biedt als een beleid dat 
aan de sub (i) bedoelde vereisten voldoet, van 
welk beleid en de implementatie daarvan blijkt 
uit de bijgevoegde documenten. 

Ja/Nee/N.v.t. 

Publieke partijen behouden zich het recht voor om te verlangen dat door de Gegadigde nader bewijs wordt geleverd dat aan Minimumeis 

7 wordt voldaan. 
 
Ervaring derden: 

Om te voldoen aan de Ervarings- en bekwaam-
heidseisen beroept Gegadigde zich op de 
ervaring van één of meer derden.   

Ja/Nee 

  

Bewijs van inschakeling derde(n) (alleen in te vullen als op de vorige vraag “ja” is geant-
woord): 
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Ten bewijze dat deze derde(n) zich 
onvoorwaardelijk en exclusief jegens de 
Gegadigde heeft/hebben verbonden om in 
verband met het Project de betreffende ervaring 
en bekwaamheid daadwerkelijk en feitelijk ter 
beschikking te stellen door alle daarvoor 
benodigde middelen (in de ruimste zin des 
woords, daaronder mede te verstaan: kennis, 
menskracht en materieel) in te zetten, zulks 
zowel gedurende de Veiling als na Gunning, 
gedurende drie kalenderjaren na het moment 
van Gunning, is bijgevoegd, per derde, een 
schriftelijke en rechtsgeldig ondertekende 
daartoe strekkende overeenkomst tussen de 
Gegadigde en de betreffende derde(n). Deze 
overeenkomst bevat een derdenbeding ten 
behoeve van Amsterdam Zuidas, volgens welke 
Amsterdam Zuidas – naast de Private 
Participant – nakoming kan vorderen van de 
verplichtingen van de derde. In deze 
overeenkomst verklaart de derde 
overeenkomstig (i) het bepaalde in Minimumeis 
6 en (ii) – indien van toepassing omdat de derde 
of een onderneming uit de Groep waarvan deze 
deel uitmaakt te gelegener tijd in aanmerking 
wenst te komen als verstrekker van 
gelden/financier als daar bedoeld – Minimumeis 
7. 

Ja/Nee 

Publieke partijen behouden zich het recht voor om te verlangen dat door de Gegadigde nader bewijs wordt geleverd dat wordt voldaan 

aan de bepalingen en voorwaarden in de Selectieleidraad betreffende het beroep op de ervaring van derden. 
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Ondertekening 

Gegadigde: 

(i) verzoekt te worden gekwalificeerd als “Inschrijver” als bedoeld in de Selectieleidraad Zuidas-
Dok; 

(ii) gaat akkoord met de, in de Selectieleidraad en de bijlagen daarbij opgenomen, bepalingen en 
voorwaarden; 

(iii) verklaart dit formulier volledig naar waarheid en zonder voorbehoud te hebben ingevuld. 

 

___________________________ 

op _________________________ 

te _________________________ 

Door: 

Naam ondertekenaar:  

Functie ondertekenaar:  

  

Bevoegdheid (alleen in te vullen voorzover ondertekenaar niet de op pagina 2 genoemde 
vertegenwoordiger is): 

Bijgevoegd is een uittreksel uit het handels- of 
beroepsregister of een volmacht waaruit van de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van deze 
persoon blijkt. 

Ja/Nee 
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