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Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:372949-2014:TEXT:NL:HTML

Luxemburg-Luxemburg: Opdrachten voor medische controle van de afwezigheden
2014/S 211-372949

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling

Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam, adressen en contactpunt(en):

Europees Parlement, t.a.v. afdeling Sociale diensten, kantoor GEOS 04A016, postbus 1601, 2929Luxemburg,
LUXEMBURG. Tel.  +352 4300-22546. Fax  +352 4300-22455. E-mail: tendersuas@ep.europa.eu
Internetadres(sen):
Adres van de aanbestedende dienst: http://europarl.europa.eu
Elektronische toegang tot informatie: http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres:
Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).
Bestek en aanvullende documenten zijn verkrijgbaar op het volgende adres:
Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).
Adres waar de aanvragen moeten worden ingediend:
Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en).

I.2) Type van aanbestedende dienst:
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie.

I.3) Als hoofdtaak:
Algemene overheidsdiensten. 

I.4) Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten:
De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen.

Afdeling II: Voorwerp van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling
II.1) Titel van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling:

Opdrachten voor medische controle van de afwezigheden.

II.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten:
Diensten.
Categorie diensten: nr. 25 gezondheidsdiensten en sociale diensten.
Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten:
vestigingen van het Europees Parlement in Brussel, Luxemburg en Straatsburg.
NUTS-code: FR421, LU00, BE1, DE1.

II.3) Beschrijving van het/de gebied(en) dat/die valt/vallen onder de oproep tot het indienen van blijken van
belangstelling:
Het Europees Parlement heeft besloten onderhavige oproep tot het indienen van blijken van belangstelling
uit te schrijven om een lijst op te stellen van huisartsen en psychiaters die werkzaam zijn in de buurt van de 3
vestigingen van het Europees Parlement (Straatsburg/Brussel/Luxemburg) en worden belast met de uitvoering
van gerichte opdrachten voor medische controle waarover het Europees Parlement beslist overeenkomstig
artikelen 59 en 60 van het statuut van de ambtenaren, artikelen 13 en 15 van bijbehorende bijlage VIII alsook
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artikelen 16, 33, 91, 101, 102, 131, leden 5 en 135, van de regeling die van toepassing is op de andere
personeelsleden van de Europese Unie. 
Deze controles hebben als enig doel na te gaan of de fysieke of mentale toestand van de ambtenaar of het
personeelslid van het Europees Parlement al dan niet aanleiding geeft tot een werkhervatting.

II.5) Inlichtingen over onderaanneming:
Onderaanneming is toegestaan: neen.

II.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
85121100, 85121270.

II.7) Nadere inlichtingen:
Onderhavige oproep tot het indienen van blijken van belangstelling is gericht aan huisartsen en psychiaters.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1) Rechtsvorm die de combinatie van aannemers, leveranciers of dienstverleners, waaraan de opdracht

wordt gegund, moet hebben:
Natuurlijke personen, rechtspersonen of publiekrechtelijke lichamen. 
De combinatie van ondernemers moet bij de aanvraag een bewijs van de rechtsvorm voegen. Mogelijke
rechtsvormen zijn: 
— een entiteit met een rechtspersoonlijkheid die door een lidstaat wordt erkend,
— een entiteit die geen rechtspersoonlijkheid heeft, maar die het Europees Parlement wel voldoende
bescherming van de contractuele belangen biedt (bijvoorbeeld een consortium of een tijdelijke vereniging,
afhankelijk van de desbetreffende lidstaat),
— de ondertekening door alle partners van een soort „volmacht” of gelijkwaardig document ter bevestiging van
een zeker samenwerkingsverband.

III.2) Economische en financiële draagkracht:
Gegadigden zijn niet verplicht documenten over te leggen waaruit hun economische en financiële draagkracht
blijkt. De indiening van een aanvraag staat evenwel gelijk aan een verklaring waaruit de beschikbaarheid van de
voor de uitvoering van de opdracht vereiste bekwaamheden blijkt.

III.3) Vakbekwaamheid:
De gegadigde moet beschikken over: 
— een goede kennis van het Frans en Engels; kennis van andere talen van de Europese Unie is een
pluspunt,
— minstens 3 jaar beroepservaring als huisarts of psychiater met, indien mogelijk, enige ervaring op het gebied
van controlegeneeskunde.

III.4) Vakkundigheid:
De gegadigde moet in het bezit zijn van: 
— een diploma in de geneeskunde waaruit de bekwaamheid blijkt om de functie van huisarts en/of psychiater te
beoefenen,
— de machtiging om het beroep uit te oefenen in het land waar de arts is gevestigd; 
— de inschrijving bij de orde der geneesheren waar de arts is gevestigd.

Afdeling IV: Procedure
IV.1) Type procedure:

Niet-openbaar.

IV.2) Uitsluitingscriteria:
Worden van deelname aan een opdracht uitgesloten, de gegadigden:
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a) die in staat van faillissement, vereffening, surseance van betaling of akkoord verkeren, dan wel hun
werkzaamheden hebben gestaakt of in een andere soortgelijke toestand verkeren ingevolge een soortgelijke
procedure die voorkomt in de nationale wet- of regelgeving;
b) die bij een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde veroordeeld zijn geweest voor een delict dat hun
beroepsmoraliteit in het gedrang brengt;
c) die in de uitoefening van hun beroep een ernstige fout hebben begaan;
d) die niet hebben voldaan aan hun verplichtingen inzake de betaling van de socialezekerheidsbijdragen of
belastingen;
e) die zich schuldig hebben gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van de door de
aanbestedende dienst vereiste inlichtingen;
f) overige: bijlage III bij het bestek invullen, dateren en ondertekenen (artikelen 106 en 107 van het Financieel
Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Unie).

IV.3) Selectiecriteria:
— Diploma in de geneeskunde waaruit de bekwaamheid blijkt om de functie van huisarts en/of psychiater te
beoefenen,
— machtiging om het beroep uit te oefenen in het land waar de arts is gevestigd,
— nummer van inschrijving bij de orde der geneesheren waar de arts is gevestigd,
— cv met beschrijving van minstens 3 jaar beroepservaring van de gegadigde als huisarts of psychiater, indien
mogelijk, met enige ervaring op het gebied van controlegeneeskunde en met beklemtoning van de goede
kennis van het Frans en Engels: kennis van andere talen van de Europese Unie is een pluspunt.

IV.4) Administratieve inlichtingen

IV.4.1) Referentienummer van het dossier:
AMI PE PERS 2014 038.

IV.4.2) Geldigheidstermijn van de lijst die het resultaat is van onderhavige oproep tot het indienen van blijken
van belangstelling:
Uiterste datum van geldigheid van de lijst die het resultaat is van de oproep tot het indienen van blijken van
belangstelling: 2.11.2017.

IV.4.3) Termijn voor indiening van de aanvragen:
2.8.2017.

IV.4.4) Taal of talen waarin de aanvragen mogen worden ingediend:
Alle officiële talen van de EU. 

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1) Presentatie en indiening van de aanvragen:

Deze lijst is 3 jaar geldig, van 2.11.2014 t.e.m. 2.11.2017. Elke arts mag op elk ogenblik tijdens de
geldigheidstermijn van de lijst een aanvraag indienen, behalve tijdens de laatste 3 maanden van die termijn. 
Uiterste datum voor het indienen van de aanvragen: 2.8.2017.
Indien u aan deze opdracht wenst deel te nemen, moet u het aanvraagdossier officieel bij de aanbestedende
dienst aanvragen via e-mail, fax of post (zie I.1 van onderhavige aankondiging). 
Dit aanvraagdossier bevat de volgende documenten die, naast onderhavige oproep tot het indienen van blijken
van belangstelling, de opdracht vormen:
1. de ontwerpraamovereenkomst voor diensten;
2. het bestek met de volgende bijlagen:
— bijlage I — inlichtingenfiche,
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— bijlage II — in te vullen financiële beschrijving verstrekker (enkel door de hoofdgevolmachtigde in het geval
van een combinatie),
— bijlage III — verklaring op erewoord betreffende de uitsluitingscriteria en de afwezigheid van
belangenconflicten,
— bijlage IV — informatiefiche betreffende de combinaties van ondernemers (in voorkomend geval),
— bijlage V — milieubeleid van het Europees Parlement,
— bijlage VI — verklaring betreffende geheimhouding en de afwezigheid van belangenconflicten,
— bijlage VII — modelmandaat,
— bijlage VIII — modelbestelbon,
— bijlage IX — medisch modelverslag,
— bijlage X — formulier voor conclusie medische controle,
— bijlage XI — verslag van niet-bevinding,
— bijlage XII — etiket dat op de binnenste en buitenste envelop moet worden geplakt bij verzending van de
aanvraag.
De aanvraag moet de referentie „AMI PE PERS 2014 038” vermelden en per post, privékoeriersdienst of door
afgifte in een dubbele enveloppe worden bezorgd op het in I.1 vermelde adres.

VI.2) Nadere inlichtingen:
Plaats van levering: België (Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en zelfs verder), Frankrijk (Lotharingen),
Groothertogdom Luxemburg, Duitsland (Baden-Württemberg/Rijnland-Palts).

VI.3) Datum van verzending van deze aankondiging:
22.10.2014.


