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Selectieleidraad Amsterdam Zuidas 8 februari 2007 
 

Nota van Inlichtingen nr. 3 
15 maart 2007 

 
 

 
1. Met betrekking tot het onderdeel "Ervaring Derden" zoals opgenomen in de 

Selectieleidraad Amsterdam Zuidas wordt de volgende aanvullende informatie 
gegeven. De derde op wiens ervaring en bekwaamheid een Gegadigde zich 
beroept teneinde aan te tonen dat hij voldoet aan de gestelde Ervarings- en 
Bekwaamheidseisen in het kader van de aanmelding en selectie als voorzien in de 
Selectieleidraad dient dezelfde rechtspersoon te zijn als degene die als dergelijke 
derde optreedt in het kader van de Veiling en vervolgens gedurende de in de 
Selectieleidraad genoemde periode van drie jaren na het moment van Gunning, 
met dien verstande dat, ingeval deze derde een groepsmaatschappij is van een 
Gegadigde en tussen het moment van aanmelding als voorzien in de 
Selectieleidraad en drie jaren na het moment van Gunning ophoudt te bestaan als 
gevolg van een juridische fusie binnen de Groep van deze Gegadigde (de 
"verdwijnende groepsmaatschappij"), de groepsmaatschappij die het vermogen 
van de verdwijnende groepsmaatschappij onder algemene titel verkrijgt (de 
"verkrijgende groepsmaatschappij") aangemerkt zal worden als derde op wiens 
ervaring en bekwaamheid een Gegadigde zich mag beroepen teneinde aan te 
tonen dat hij voldoet aan de in de Selectieleidraad gestelde Ervarings- en 
Bekwaanheidseisen, mits de verkrijgende groepsmaatschappij dezelfde 
verklaringen aflegt omtrent Minimumeis 6 en, voor zover van toepassing, 
Minimumeis 7 als de verdwijnende groepsmaatschappij heeft afgelegd. 

2. De zinsnede "de afgelopen vijf jaren" in Minimumeis 3 onder (b) verwijst naar de 
afgelopen vijf boekjaren waarover een goedkeurende accountantsverklaring is 
afgegeven. 

3. De tekst van pagina 12 van Bijlage 3 bij de Selectieleidraad wordt vervangen 
door de hier bijgevoegde tekst (NB de wijziging heeft betrekking op alinea (i)) 
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(Gewijzigde tekst pagina 12 van Bijlage 3 Selectieleidraad)  

 

Ondertekening 

Gegadigde: 

(i) verzoekt te worden gekwalificeerd als “Inschrijver” als bedoeld in de Selectieleidraad 
Amsterdam Zuidas 8 februari 2007; 

(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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