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1. INLEIDING

Dit bestek maakt integraal deel uit van de aanbestedingsstukken voor deze opdracht. Deze
aanbestedingsstukken bestaan uit:
- de uitnodiging tot inschrijving;
- het bestek met de bijlagen daarbij;
- ontwerpraamcontract.

Dit bestek wordt aangevuld door de volgende bijlagen, die er integraal deel van uitmaken:

Bijlage I - Inlichtingenformulier

Bijlage II - In te vullen formulier financiële identificatiegegevens leverancier (in geval van een
consortium alleen in te vullen door de hoofdmandataris)

Bijlage III - Verklaring op erewoord betreffende de uitsluitingscriteria en de afwezigheid van
belangenconflicten

Bijlage IV - Inlichtingenformulier betreffende consortia (eventueel)

Bijlage V - Milieubeleid van het Europees Parlement

Bijlage VI - Verklaring van geheimhouding en afwezigheid van belangenconflicten

Bijlage VII - Model mandaat afgegeven door het Europees Parlement ter attentie van de
contractant

Bijlage VIII - Model van een bestelbon

Bijlage IX - Model van een medisch verslag

Bijlage X - Formulier voor de resultaten van het medisch onderzoek

Bijlage XI - Afwezigheidsverslag

Bijlage XII - Etiket dat bij de indiening van de kandidatuur op de binnenste en de buitenste
enveloppe moet worden aangebracht
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2. VOORWERP VAN DE OPDRACHT
Overeenkomstig de bepalingen van Verordening (EU, Euratom) nr. 966/2012 van het Europees
Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing
op de algemene begroting van de Europese Unie heeft het Europees Parlement besloten deze
aanbesteding uit te schrijven voor de opstelling van een lijst van huisartsen en psychiaters,
werkzaam in de nabijheid van de drie werklocaties van het Europees Parlement
(Straatsburg/Brussel/Luxemburg), die belast worden met het verrichten van specifieke medische
onderzoeken waartoe het Europees Parlement heeft besloten overeenkomstig de artikelen 59 en
60 van het Statuut van de ambtenaren, de artikelen 13 en 15 van bijlage VIII en de artikelen 16,
33, 91, 101, 102, 131, lid 5 en 135 van de regeling welke van toepassing is op de andere
personeelsleden van de Europese Unie (RAP).
Het onderzoek heeft enkel tot doel na te gaan of de fysieke of mentale gezondheidstoestand van
de ambtenaar het al dan niet toelaat om het werk te hervatten.
Wanneer het Europees Parlement besluit een ambtenaar of een ander personeelslid in ziekte- of
invaliditeitsverlof aan een medische controle te onderwerpen, moet de contractant overgaan tot
een medisch onderzoek van de ambtenaar of het personeelslid, op zijn thuisadres of, als hij
afwezig is, in de gebouwen van het Europees Parlement, nadat de instelling de betrokken
ambtenaar of personeelslid daartoe een oproeping heeft doen toekomen.
De contractant dient zich in een aan het Europees Parlement te leveren medisch verslag en zijn
conclusies uit te spreken over de arbeidsgeschiktheid van de ambtenaar of het personeelslid. De
diensten worden, naar gelang het geval, verricht in de gebouwen van het Europees Parlement in
Straatsburg, Brussel of Luxemburg.
Voor deze aanbesteding heeft een aankondiging plaatsgevonden 372949 in het Publicatieblad van
de Europese Unie 2014-OJS211 van 01/11/2014.
Na de procedure inzake de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling kan de
kandidaat geselecteerd worden als contractant in het kader van een meervoudig raamcontract dat
wordt gesloten met andere personen die met succes de selectieprocedure hebben doorstaan.

3. OMSCHRIJVING, DOEL EN GERAAMD BEDRAG VAN DE
OPDRACHT

3.1 Voorwerp van de opdracht

Er zijn de laatste twee jaar ongeveer 150 onderzoeken per jaar verricht.
Het percentage verrichte onderzoeken volgens de standplaatsen:
 Brussel: 60 %
 Luxemburg: 35 %
 Straatsburg: 10 %

3.2 Totstandkoming van de lijst met gekozen kandidaten

De lijst met gekozen kandidaten zal worden geordend volgens:
 het land van inschrijving bij de Orde van Geneesheren waar de ambtenaar of het

personeelslid woont;
 de specialisatie volgens de aard van het onderzoek (huisarts/psychiater);
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 de volgorde van ontvangst van de kandidaturen.
De lijst blijft gedurende een periode van 36 maanden geldig, maar deze periode kan op
initiatief van het Europees Parlement voor het geheel of een gedeelte van de lijst worden
hernieuwd. Elke belangstellende arts kan zich op elk moment van de geldigheidsduur van
de lijst aanmelden, behalve tijdens de laatste drie maanden.
Om de diensten te kunnen verrichten moet ieder gekozen kandidaat een raamcontract met
het Europees Parlement sluiten. De opdracht heeft een totale looptijd van 36 maanden. De
uitvoering van de opdracht vangt pas aan na de ondertekening van het raamcontract. Elke
contractverlenging gebeurt volgens de voorwaarden die in het contract zijn vastgelegd.

3.3 Beroepsgeheim en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens

De kandidaat die contractant is geworden, is gehouden het volledige raamcontract voor de
verlening van diensten na te leven, alsook alle bepalingen van de aanbestedingsstukken en
de bijlagen die er een integrerend onderdeel van vormen, en zijn kandidatuur zelf.
De contractant verbindt zich de Instelling schriftelijk alle gevallen van belangenconflicten
te melden die zich kunnen voordoen, meer bepaald indien een ambtenaar of personeelslid
moet worden gecontroleerd die tot de eigen patiënten van de contractant behoort.
Om na te gaan of wordt voldaan aan deze verplichting kan de arts die met de afhandeling
van ziekteverzuim belast is, hiertoe verificaties uitvoeren bij het Gemeenschappelijk stelsel
van ziektekostenverzekering van het Europees Parlement.
De contractant moet gedurende de looptijd van het contract en na het verstrijken ervan het
beroepsgeheim eerbiedigen voor wat betreft alle medische of sociale gegevens, of, meer
algemeen, alle persoonsgegevens in de zin van artikel 2 van Verordening (EG) nr. 45/2001
van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 betreffende de bescherming
van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de
communautaire instellingen en organen en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
De contractant moet zich onthouden:
 van elke verwerking van persoonsgegevens zoals bedoeld in de alinea hierboven.
 van elke niet geautoriseerde openbaarmaking van informatie die hem in de loop van

de uitoefening van de aan hem toevertrouwde controletaken ter kennis is gekomen.
De inschrijver moet de "Verklaring van geheimhouding en afwezigheid van
belangenconflicten" invullen en ondertekenen die is opgenomen als bijlage VI.
Niet-nakoming kan leiden tot opzegging van het contract.

3.4 Bepalingen i.v.m. het plaatsen van bestellingen

Telkens wanneer het Europees Parlement levering van genoemde diensten wenst en met
inachtneming van het beginsel van rotatie van contractanten gaat de arts die belast is met de
afhandeling van ziekteverzuim over tot:
 keuze van een contractant op de lijst, naar gelang de nabijheid van de praktijk van

deze arts en de locatie waar de controle moet worden verricht.
 levering aan de met de controle belaste contractant van:

 een "mandaat" dat ondertekend is door het tot aanstelling bevoegde gezag1

(zie het model in bijlage VII). Het mandaat vermeldt de naam en

1 Het tot aanstelling bevoegd gezag
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hoedanigheid van de gemandateerde controlearts, alsook de naam,
voornaam en het personeelsnummer van de te controleren ambtenaar of
personeelslid van het Europees Parlement. Indien nodig kunnen andere
vertrouwelijke gegevens worden vermeld zoals:
 de telefoonnummers waaronder de ambtenaar of personeelslid tijdens

het ziekteverlof kan worden bereikt;
 zijn e-mailadres en faxnummer, indien hij hierover beschikt;
 de datum en het tijdstip van eventuele afspraken in de medische

praktijk, het zorg- en/of revalidatiecentrum;
 de contactgegevens van familieleden, buren of andere

vertrouwenspersonen die kunnen worden bereikt indien de ambtenaar
vanwege zijn slechte gezondheidstoestand of de mate van beperking
onvoldoende mobiel is;

 indien de doktersverklaring de toestemming bevat om de woning te
verlaten om de noodzakelijke handelingen van het dagelijkse leven uit
te voeren, het tijdvak dat men dagelijks naar buiten mag.  Dit tijdvak
mag elke dag niet meer dan 3 uur bestrijken.

 een "bestelbon" met de gegevens die nodig zijn om de controle uit te
voeren alsook het tarief van de dienst (zie het model in bijlage VIII). De
"bestelbon" kan verschillende vormen aannemen, afhankelijk van hoe
dringend de uit te voeren controle is vanaf de aanvraag van de met
medische onderzoeken belaste arts (transmissie per fax/e-mail/eventueel per
telefoon, spoedig gevolgd door een schriftelijke bevestiging).

 het model van het"formulier voor de resultaten van het medisch
onderzoek" dat na de controle moet worden bezorgd aan het Europees
Parlement (zie het model in bijlage X).

Indien het verzoek om een medische controle de arts vóór 14 uur bereikt, deelt hij dezelfde
dag nog via elk geschikt geacht middel mee dat hij beschikbaar is om de controle te
verrichten. Indien het controleverzoek de arts na 14 uur bereikt, antwoordt hij uiterlijk de
volgende dag vóór 12 uur. Wanneer deze termijnen niet in acht worden genomen, wordt de
contractant geacht aan de bestelling geen gevolg te kunnen geven.
Binnen twee werkdagen na het versturen van de bestelbon stuurt de contractant de bevoegde
dienst een naar behoren gedateerde en ondertekende kopie van de bestelbon terug, die geldt
als bewijs van ontvangst en aanvaarding van de bestelling en de uitvoeringsvoorwaarden.
De uitvoeringsdatum van de taken wordt door de bestelbon vastgesteld.
Wanneer de contractant niet in staat is gevolg te geven aan het verzoek van de arts belast
met de afhandeling van ziekteverzuim, stelt hij het Europees Parlement binnen dezelfde
termijn op de hoogte van zijn weigering  en heeft het Europees Parlement het recht de
bestelling bij een andere contractant op de lijst te plaatsen. Wanneer deze termijn niet in
acht wordt genomen, wordt de contractant geacht niet in staat te zijn gevolg te kunnen
geven aan de bestelling.
Indien de gekozen arts de dienst niet kan verrichten, doet het Parlement beroep op een
andere arts op de lijst.
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3.5 Bepalingen voor de verrichting van de diensten

De communicatievormen tussen het Europees Parlement en de arts worden onderling door
de partijen vastgesteld om een optimale efficiëntie te waarborgen inzake reactiesnelheid en
doorzending van verzoeken of andere documenten in het kader van de uitvoering van
onderhavig raamcontract.
De diensten worden verricht naar gelang het geval en uitsluitend na besluit van het
Europees Parlement:
 voornamelijk bij de ambtenaar of het personeelslid van het Europees Parlement;
 minder vaak, in de praktijk van de arts of psychiater;
 in uitzonderlijke gevallen in de gebouwen van de dienst Afhandeling ziekteverzuim

van het Europees Parlement.
De diensten van psychiaters worden verleend in hun praktijk.
Het is de controlearts niet toegestaan zich in te laten met de behandeling van de ambtenaar
in kwestie. De ambtenaar kan onderzocht worden in het bijzijn van een persoon van zijn
keuze. In geen geval mag de uitoefening van dit recht leiden tot een vertraging in het
verloop van de controle.
De medische controle wordt verricht tijdens de periode dat de ambtenaar afwezig is, op
werkdagen tussen 8.30-17.30 uur, waarbij naar behoren rekening wordt gehouden met de
inlichtingen die door de ambtenaar of het personeelslid van het Parlement zijn verstrekt.
De ambtenaar of het personeelslid van het Europees Parlement kan onderzocht worden in
het bijzijn van een persoon van zijn keuze. In geen geval mag de uitoefening van dit recht
leiden tot een vertraging in het verloop van de controle.
De controlearts is gehouden alle hem bekendgemaakte mogelijkheden te benutten om de
ambtenaar te bereiken, met name aan de hand van de informatie die door de ambtenaar of
het personeelslid van het Europees Parlement is verstrekt.
De dienstverlenende arts die belast is met de controle moet zijn hoedanigheid met een
beroepskaart aantonen en met het van het tot aanstelling bevoegde gezag ontvangen
mandaat, waarvan hij een kopie aan de ambtenaar of personeelslid van het Europees
Parlement verstrekt.
Wanneer de ambtenaar op het moment van de controle niet aanwezig is, waarbij naar
behoren rekening gehouden wordt met de door hem verstrekte inlichtingen, organiseert de
met afhandeling van ziekteverzuim belaste arts op korte termijn een tweede controle.
Wanneer de ambtenaar ook niet aanwezig is op het moment van de tweede controle, zendt
de met afhandeling van ziekteverzuim belaste arts bij aangetekende brief hem een oproep
voor een onderzoek in de gebouwen van het Parlement, waar de ambtenaar zijn standplaats
heeft.
Indien de ambtenaar de dienstverlenende controlearts de toegang tot zijn woning weigert
roept de met afhandeling van ziekteverzuim belaste arts hem bij aangetekende brief op voor
een onderzoek in de gebouwen van het Parlement, waar de ambtenaar zijn standplaats heeft.
De ambtenaar die geen gevolg geeft aan de oproep voor het onderzoek in de gebouwen van
het Parlement stelt zich bloot aan disciplinaire sancties als hij de met afhandeling van
ziekteverzuim belaste arts hiervoor, na ontvangst van de oproep, geen zorgvuldige,
dwingende en te staven motivering geeft.
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3.6 Te leveren verslagen

De contractant brengt als volgt verslag uit over de uitvoering van de diensten:
 wanneer de ambtenaar of personeelslid onderzocht is: levering van een medisch

verslag (zie bijlage IX van het bestek) en zijn conclusies (zie bijlage X van het
bestek);

 wanneer de ambtenaar of personeelslid niet onderzocht kon worden: levering van
een afwezigheidsverslag (zie bijlage XI van het bestek).

Na het medisch onderzoek verstrekt de contractant de gecontroleerde ambtenaar of het
gecontroleerde personeelslid een exemplaar van de resultaten van het onderzoek, dat naar
behoren ingevuld, gedateerd en getekend is, alsmede een kopie van artikel 59, lid 1 van het
Statuut.
Het medisch verslag met zijn conclusies, naar behoren ingevuld, gedateerd en ondertekend,
wordt zo spoedig mogelijk (per e-mail, fax of per post) na de uitvoering van de medisch
controle naar het onderstaande adres gezonden.
Parlement européen
Service du courrier officiel
Bâtiment Konrad Adenauer
Bureau 00D001
L-2929 Luxembourg
Met de vermelding:
À l'attention du Chef du service des gestions des absences médicales
Bâtiment KAD - 00E007
Tel.: (00352) 4300 22691
Fax: (00352) 4300 21110
absencesmedicales@ep.europa.eu

3.7 Tarifering van de diensten

De tarifering van de diensten en de betaling daarvan, worden vastgesteld door het Europees
Parlement. Door het raamcontract te ondertekenen worden de bepalingen daarvan door de
contractant zonder voorbehoud aanvaard.
Het verschuldigde bedrag bestaat uit twee delen: het vaste bedrag voor de dienstverlening
zelf en een vast bedrag voor de verplaatsingskosten.
 Het "forfait dienstverlening" dekt de honoraria die samenhangen met de

uitvoering van de controletaken zelf en de opstelling van het in artikel 1.3 van het
contract vermelde verslag. Dit deel bedraagt 170 euro, exclusief omzetbelasting
(btw). Ingeval de arts een verslag moet opstellen dat hij het onderzoek niet heeft
kunnen uitvoeren in verband met de afwezigheid van de ambtenaar bij de controle,
bedraagt dit forfaitaire bedrag 70 euro.

 Het forfait verplaatsingskosten dekt de verplaatsingskosten met het oog op de
uitoefening van de taken (verplaatsing naar het thuisadres van de ambtenaar of het
personeelslid of naar de gebouwen van het Europees Parlement), en wordt als volgt
berekend:
 • 50 euro bij 1 tot en met 50 km,
 • 25 euro per 25 bijkomende kilometers.
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4. DEELNAME AAN DE AANBESTEDINGSPROCEDURE
De deelname aan deze aanbestedingsprocedure staat onder gelijke voorwaarden open voor alle
natuurlijke personen, rechtspersonen en overheidsorganen van een lidstaat van de Europese Unie
alsook voor alle natuurlijke personen, rechtspersonen en overheidsorganen van een derde land dat
met de Europese Unie een bijzondere overeenkomst op het gebied van overheidsopdrachten heeft
gesloten waardoor ze toegang hebben tot de opdracht die het voorwerp van deze aanbesteding
uitmaakt, dit onder de voorwaarden van deze overeenkomst.
Om vast te stellen of inschrijvers in aanmerking komen, moeten zij in hun offerte het land
vermelden waar ze gevestigd of gedomicilieerd zijn. Zij moeten eveneens de bewijzen hiervan
overleggen die volgens hun nationale wetgeving vereist zijn, of andere gelijkwaardige bewijzen,
zodat het Europees Parlement hun oorsprong kan nagaan.

5. CONSORTIA
Indien de offerte wordt ingediend door een consortium, moet bijlage IV ingevuld en bij de offerte
gevoegd worden.
Ook consortia (groeperingen van marktdeelnemers) mogen inschrijven. Het Europees Parlement
behoudt zich het recht voor te eisen dat het geselecteerde consortium een welbepaalde rechtsvorm
heeft indien dit voor de goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk is. Het Europees
Parlement kan deze eis in elk stadium van de aanbestedingsprocedure verwoorden, en in ieder
geval vóór de ondertekening van het contract.
Indien de opdracht aan een consortium wordt gegund, moet het zijn rechtsvorm vóór de
ondertekening van het contract bewijzen. Deze rechtsvorm kan een van de volgende vormen
aannemen:
- een entiteit met een rechtspersoonlijkheid die door een lidstaat wordt erkend;
- een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid, maar die het Europees Parlement voldoende

bescherming biedt ten aanzien van de contractuele belangen (naar gelang van de lidstaat in
kwestie kan dit bijvoorbeeld een consortium of een tijdelijk samenwerkingsverband zijn);

- de ondertekening door alle partners van een soort "volmacht" of gelijkwaardig document
als bevestiging van een samenwerkingsvorm.

De werkelijke rechtspositie van het consortium wordt bewezen aan de hand van een document of
overeenkomst die alle leden van het consortium moeten ondertekenen en bij de offerte wordt
gevoegd.
Uitzonderlijk kunnen deze documenten of overeenkomsten na de uiterste datum voor de indiening
van een offerte worden gewijzigd en/of overgelegd, maar in geen geval na de mededeling van de
resultaten van de aanbesteding aan de betrokken inschrijvers. Het Europees Parlement behoudt
zich het recht voor een offerte te verwerpen als de voorwaarden van een overeenkomst tussen de
leden van een consortium in de loop van de procedure worden gewijzigd, als deze niet voorzien in
de hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden of als bij de offerte geen rechtsgeldige
overeenkomst is gevoegd.
Het Europees Parlement kan andere rechtsvormen aanvaarden waarin hier niet is voorzien, op
voorwaarde dat deze de hoofdelijke aansprakelijkheid van de partijen garanderen en verenigbaar
zijn met de uitvoering van het contract. Hoe dan ook zal het Europees Parlement in het contract
dat met het consortium wordt gesloten, uitdrukkelijk de hoofdelijke aansprakelijkheid van de
leden vermelden. Bovendien behoudt het Parlement zich het recht voor om contractueel de
benoeming van een gemeenschappelijke gevolmachtigde te eisen, die de leden van het consortium
kan vertegenwoordigen en onder meer namens de andere leden facturen kan uitgeven.
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Op offertes afkomstig van consortia moeten de rol, de bevoegdheden en de ervaring van elk lid
van de groep worden vermeld. De indiening van de offerte gebeurt door alle leden samen, die ook
hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de indiening.
Bij een consortium worden het bewijs inzake toegangsrecht tot de opdracht (in aanmerking
komen) en de bewijzen betreffende de naleving van de uitsluitings- en selectiecriteria door elk lid
van de groep geleverd. Wat de selectiecriteria betreft, kan het Europees Parlement de capaciteiten
van de andere leden van het consortium laten gelden om vast te stellen of de inschrijver over de
vereiste middelen beschikt om de opdracht uit te voeren. In dit geval is een verbintenis van deze
leden vereist waarbij ze preciseren dat ze de vereiste middelen ter uitvoering van het contract ter
beschikking stellen van de anderen.

6. ONDERAANNEMING
Onderaanneming is niet toegestaan. De contractant moet de dienstverlening zelf verrichten.

7. VARIANTEN
Varianten zijn niet toegestaan.

8. PRIJZEN
De prijzen:
- zijn door het Europees Parlement vastgesteld en overgenomen in 3.7;
- exclusief btw en andere soortgelijke belastingen overeenkomstig artikel 3 van het Protocol

inzake de voorrechten en immuniteiten van de Europese Gemeenschappen van 8 april
1965.

- worden herzien volgens de voorwaarden vermeld in het contract.

9. FINANCIËLE GARANTIES (Niet van toepassing)

10. MILIEUASPECTEN
Milieubeleid van het Europees Parlement

De inschrijver aan wie deze opdracht wordt gegund, verbindt zich ertoe de geldende
milieuwetgeving op het gebied van deze opdracht zorgvuldig na te leven. Hierbij moet worden
opgemerkt dat het Europees Parlement het milieubeheersysteem EMAS toepast overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009.
Informatie hierover wordt door de aanbestedende dienst verstrekt in bijlage V bij dit bestek. De
inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund moet erop toezien dat de door het Europees
Parlement verstrekte informatie over het EMAS-programma in het algemeen, en in het bijzonder
over de toepassing van concrete milieumaatregelen, bekend is bij al zijn personeel dat voor het
Europees Parlement werkt. De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund, is verplicht op
verzoek van het Europees Parlement te verklaren dat al het personeel dat de werkzaamheden van
het contract uitvoert, de (op technisch, veiligheids- en milieugebied) nodige en adequate opleiding
heeft ontvangen over de naleving van veiligheidsvoorschriften, correcte omgang met apparatuur
en te gebruiken producten, met inbegrip van de te volgen handelwijze in geval van verkeerde
manipulaties of eventuele andere incidenten.
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11. BELEID INZAKE BEVORDERING VAN GELIJKE KANSEN
De inschrijver aan wie de opdracht wordt gegund verbindt zich ertoe bij de uitvoering van de
opdracht een beleid te voeren dat gelijke kansen en diversiteit bevordert, waarbij hij toeziet op de
volledige toepassing van de beginselen van niet-discriminatie en gelijkheid die zijn opgenomen in
de communautaire Verdragen. Meer bepaald verbindt de inschrijver aan wie de opdracht wordt
gegund zich ertoe een open en inclusieve werkomgeving te scheppen, te handhaven en te
bevorderen, die de menselijke waardigheid en de beginselen van gelijke kansen eerbiedigt en
gebaseerd is op drie prioritaire pijlers:

- gelijkheid van vrouwen en mannen;
- tewerkstelling en integratie van personen met een handicap;
- bannen van elk obstakel bij aanwerving en van elke mogelijke discriminatie op

grond van geslacht, ras, etnische oorsprong, religie of geloofsovertuiging, een
handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

12. VOORSCHRIFTEN TER UITVOERING VAN RAAMCONTRACTEN
Raamcontracten worden uitgevoerd aan de hand van bestelbonnen die worden ondertekend na de
invoering van een systeem voor het plaatsen van bestellingen zonder hernieuwde oproep tot
mededinging.
In het kader van dit systeem wordt door alle gekozen kandidaten een raamcontract ondertekend.
Wanneer het Parlement een bestelling wil plaatsen, richt het zich vóór de opstelling van de
bestelbon, tot de marktdeelnemer die voldoet aan de in hoofdstuk 3.4 vermelde voorwaarden
inzake de uitvoering van de controle of het onderzoek in kwestie.
Indien de arts niet beschikbaar is, richt het Parlement zich tot de tweede, indien deze evenmin
beschikbaar is, tot de derde en zo verder tot de laatst geplaatste contractant.
Als een marktdeelnemer een specifieke bestelling niet wenst uit te voeren, kan hij daarvoor geen
andere redenen aanvoeren dan die waarin het raamcontract voorziet.

13. GUNNINGSCRITERIA
De kandidaten die hun kandidatuur hebben ingediend en die voldoen aan de uitsluitings- en
selectiecriteria, worden uitgenodigd voor een gesprek met als doel na te gaan of ze zich vlot
kunnen uitdrukken in het Frans en/of het Engels, en om te controleren of echt is voldaan aan de
voorwaarden van de kandidatuur, met name door middel van de voorlegging van de originele
versies van de bewijsstukken.

14. BIJLAGEN
Bijgevoegd zijn de bijlagen I tot en met XII.
De marktdeelnemer moet deze bijlagen invullen en/of de erin beschreven elementen verstrekken.
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Bijlage I - Inlichtingenformulier


Kruis het juiste vakje aan en vul de gevraagde rubrieken in voor elk bestanddeel van de inschrijver

Dupliceer zo vaak als nodig voor de identificatie van het alleen deelnemende bedrijf / alle leden van het
consortium / alsmede voor elke opgegeven onderaannemer

Rechtsvorm: 
Natuurlijke persoon


Rechtspersoon


Publiekrechtelijk orgaan

Positie in het eventuele
consortium:


Hoofdmandataris van het

consortium


Lid van het consortium

Opgegeven onderaannemer
(Niet van toepassing)

Kandidatuur ingediend voor
Huisarts



Psychiater



Bedrijfsnaam2:

Beroep:

Vertegenwoordigd door:

Adres van het hoofdkantoor of
het domicilie:

Postcode:

Postbus:

Plaats:

Land:

Btw-nummer: in de vorm PPxxxxxxxx… waarbij PP het land van registratie aangeeft (LU, BE, FR, DE, …).

Nummer in het beroeps- of
handelsregister:

Plaats van registratie:

Datum van registratie:

Telefoonnummer:

E-mail:

Contactpersonen (nr.
mobiele tel. / e-mail)
Voor echt en waar

verklaard.
Datum: ............................ Handtekening: ............................................... Stempel van de marktdeelnemer

2 Ingeval van toepassing
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Bijlage II - In te vullen formulier financiële identificatiegegevens leverancier (in geval van een
consortium alleen in te vullen door de hoofdmandataris)
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Bijlage III - Verklaring op erewoord betreffende de uitsluitingscriteria en de afwezigheid van
belangenconflicten

Officiële naam van de inschrijver:
.........................................................................................................................................................................
...........

Officieel adres:
.........................................................................................................................................................................
...........

Officiële rechtsvorm (enkel voor rechtspersonen):
.........................................................................................................................................................................
...........

Ik ondergetekende, ………………………..…………………………………………….., verklaar hierbij op
mijn erewoord, in mijn hoedanigheid van gemachtigde van de inschrijver, dat:

(a) de inschrijver niet in staat van faillissement, vereffening, akkoord of surseance van betaling verkeert
of zijn faillissement is aangevraagd of tegen hem een procedure van vereffening, akkoord of
surseance van betaling loopt, dan wel zijn werkzaamheden heeft gestaakt of in een
overeenkomstige toestand verkeert als gevolg van een soortgelijke procedure krachtens de
nationale wet- en regelgeving;

(b) de inschrijver of de personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid ten
aanzien van de inschrijver, niet bij een beslissing van een bevoegde instantie van een lidstaat met
kracht van gewijsde zijn veroordeeld voor een delict dat hun beroepsmoraliteit in het gedrang
brengt;

(c) de inschrijver in de uitoefening van zijn beroep geen ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke
grond die de aanbestedende diensten aannemelijk kunnen maken, met inbegrip van besluiten van
de Europese Investeringsbank en internationale organisaties;

(d) de kandidaat/inschrijver heeft voldaan aan zijn verplichtingen tot betaling van
socialezekerheidsbijdragen of belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land
waar de kandidaat/inschrijver is gevestigd, het land van de aanbestedende instantie of het land
waar het contract moet worden uitgevoerd;

(e) de inschrijver of de personen met vertegenwoordigings-, beslissings- of controlebevoegdheid ten
aanzien van de inschrijver niet bij een rechterlijke beslissing met kracht van gewijsde zijn
veroordeeld voor fraude, corruptie, deelname aan een criminele organisatie, het witwassen van
geld of enige andere illegale activiteit die de financiële belangen van de Unie schaadt;

(f) de inschrijver geen administratieve sanctie is opgelegd door de aanbestedende dienst zoals
bedoeld in artikel 109, lid 1, van het Financieel Reglement3.

Opmerkingen:

.........................................................................................................................................................................

Hij/zij verklaart hierbij alle specifieke documenten over te leggen die eventueel van hem/haar
worden verlangd.

3 De aanbestedende dienst zal in de centrale gegevensbank met uitsluitingen controleren of nog een
administratieve sanctie geldt.
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Ondergetekende is zich ervan bewust dat de opdrachten niet kunnen worden gegund aan
inschrijvers die in de loop van de aanbestedingsprocedure:

(1) in verband met de opdracht in een belangenconflict verkeren; een belangenconflict kan zich
voordoen in geval van een economisch belang, politieke of nationale affiniteit, familiale of affectieve
redenen of welke andere reden voor een gemeenschappelijk belang met de begunstigde ook;

(2) bij de verstrekking van de inlichtingen die door de aanbestedende dienst als voorwaarde voor
deelname aan de opdracht worden verlangd, valse verklaringen hebben afgelegd of deze inlichtingen
niet hebben verstrekt;

(3) in een van de gevallen voor uitsluiting van de gunningsprocedure verkeren, zoals bedoeld in artikel
106, lid 1, van het Financieel Reglement (punten a) t/m f) hierboven).

Voorts verklaart ondergetekende op erewoord dat:

- de inschrijver de aanbestedende instantie onverwijld op de hoogte zal brengen van elke situatie die
een belangenconflict uitmaakt of tot een belangenconflict kan leiden;

- de inschrijver geen enkel financieel voordeel of voordeel in natura heeft verleend, nagestreefd,
getracht te verkrijgen of aangenomen, en zich ertoe verbindt geen enkel financieel voordeel of
voordeel in natura te zullen verlenen, nastreven, trachten te verkrijgen of aannemen, van of ten
gunste van welke persoon ook, dat direct of indirect neerkomt op een illegale handeling of een vorm
van corruptie, bij wijze van aansporing of beloning in verband met de gunning of de uitvoering van
het contract;

- de in het kader van deze aanbesteding aan het Europees Parlement verstrekte gegevens
nauwkeurig, oprecht en volledig zijn.

Datum: ............................ Handtekening: ............................................... Stempel van de marktdeelnemer
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Bijlage IV - Inlichtingenformulier betreffende consortia (eventueel)

Officiële naam van het door het consortium gevolmachtigde lid4:
................................................................................................................................................................................
Officieel adres:
................................................................................................................................................................................
Rechtsvorm van het consortium5:
................................................................................................................................................................................
Ondergetekende, de heer/mevrouw ………………………………, in zijn/haar hoedanigheid van
vertegenwoordiger van de gevolmachtigde van het consortium dat deze offerte heeft ingediend, verklaart
hierbij kennis te hebben genomen van de voorwaarden die het Europees Parlement heeft vastgesteld om als
consortium een offerte te kunnen indienen en van het feit dat de indiening van een offerte en de ondertekening
van deze verklaring gelden als aanvaarding van deze voorwaarden:
"Het consortium moet zijn rechtsvorm in de offerte bewijzen. Deze rechtsvorm kan zijn:

- een entiteit met een rechtspersoonlijkheid die door een lidstaat wordt erkend;
- een entiteit zonder rechtspersoonlijkheid, maar die het Europees Parlement voldoende bescherming

op het gebied van de contractuele belangen biedt (volgens de lidstaat in kwestie kan dit bijvoorbeeld
een consortium of een tijdelijke vereniging zijn);

- de ondertekening door alle partners van een soort "volmacht" of gelijkwaardig document als
bevestiging van een samenwerkingsvorm.

Het overgelegde document moet de werkelijke rechtspositie van het consortium bewijzen. Bovendien moeten
de marktdeelnemers die deel uitmaken van het consortium zich in dit of een erbij gevoegd document ertoe
verbinden dat ze als inschrijver elk hoofdelijk aansprakelijk zijn bij de uitvoering van het contract indien dit aan
hen wordt gegund.
Het Europees Parlement kan andere rechtsvormen aanvaarden waarin hier niet is voorzien, op voorwaarde
dat deze de hoofdelijke aansprakelijkheid van de partijen garanderen en verenigbaar zijn met de uitvoering
van het contract. In het contract dat met het consortium wordt getekend, zal het Europees Parlement echter
uitdrukkelijk de hoofdelijke aansprakelijkheid vermelden. Bovendien behoudt het Parlement zich het recht voor
om contractueel de benoeming van een gevolmachtigde te eisen, die de leden van het consortium kan
vertegenwoordigen en onder meer namens de andere leden facturen kan uitgeven."

Inlichtingen betreffende de leden van het consortium

Naam van het lid van het
consortium

Adres van het lid van het
consortium

Naam van de
vertegenwoordiger

van het lid

Beschrijving van de
technische en

beroepsbekwaamheid en
van de economische

draagkracht 6

Voor echt en waar verklaard.
Datum: ............................ Handtekening: ............................................... Stempel van de marktdeelnemer

4 Naam en adres vermelden van het lid dat door de andere leden gevolmachtigd is om het consortium te vertegenwoordigen. Is er geen dergelijke
volmacht, dan moeten alle leden van het consortium deze verklaring ondertekenen.

5 Invullen als de leden van het consortium een welbepaalde rechtsvorm hebben gekozen. Is er geen rechtsvorm, niets vermelden.
6 Indien dit reeds in de offerte is beschreven, kan worden verwezen naar de plaats waar deze beschrijving staat.
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Bijlage V - Milieubeleid van het Europees Parlement
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Bijlage VI - Verklaring van geheimhouding en afwezigheid van belangenconflicten

VERTROUWELIJKHEIDSVERKLARING

&

VERKLARING INZAKE DE AFWEZIGHEID VAN BELANGENCONFLICTEN

---------------------------

Ik ondergetekende, dokter

wonende te ____________________________________________________________

 verbindt me ertoe medische informatie geheim te houden, die mij ter kennis komt
tijdens door het Europees Parlement georganiseerde medische controles betreffende de
ambtenaren en personeelsleden van deze instelling.

 verbindt me ertoe het Europees Parlement van een belangenconflict te informeren
wanneer de onpartijdige en objectieve uitvoering van een aan mij opgedragen medische
controle in gevaar wordt gebracht als gevolg van familiebanden, vriendschap, politieke
gezindheid of eventuele andere belangengemeenschap met de ambtenaar die ik moet
controleren.

Gedaan te............................., op

Handtekening:
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Bijlage VII - Model mandaat afgegeven door het Europees Parlement ter attentie van de contractant

Directoraat-generaal Personeelszaken
Directoraat ondersteunende en sociale diensten
De directeur

MANDAAT

DE MANDAATGEVER

Mevrouw Olivia RATTI

directeur Ondersteunende en Sociale Diensten,
directoraat-generaal Personeelszaken.

Het tot aanstelling bevoegde gezag,
overeenkomstig het besluit van de
secretaris-generaal van 12 september 2014,
betreffende de controle van ziekteverzuim
en de vaststelling van onregelmatig
verzuim.

DE MANDATARIS

Naam en adres van de arts

zijn het volgende overeengekomen:

MevrouwOlivia RATTI, handelend in de hoedanigheid van mandaatgever, verleent

DE BEVOEGDHEID AAN MANDATARIS: XXXXXXXXXXXXXXXX

om, in het kader van het dienstverleningscontract dat tussen het Europees Parlement en de
mandataris op XX/XX/XX gesloten is, medische controles7 op het thuisadres van Europese
ambtenaren en andere personeelsleden te verrichten, overeenkomstig het Besluit houdende
voorschriften controles van ziekteverzuim en periodieke controles op het voortduren van de
arbeidsongeschiktheid, van de secretaris-generaal van het Europees Parlement van
12 september 2014.

Dit mandaat is verleend en aanvaard voor de duur van het contract dat is gesloten tussen het
Europees Parlement en de mandataris.

Gedaan te Luxemburg op XX/XX/XX en nu overhandigd aan de mandataris die dit aanvaardt.

Mevrouw Olivia RATTI

7 Overeenkomstig de artikelen 59 en 60 van het Statuut van de ambtenaren, de artikelen 13 en 15 van bijlage VIII en de artikelen 16, 33,
91, 101, 102, 131, lid 5 en 135 van de regeling welke van toepassing is op de andere personeelsleden van de Europese Unie.
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De mandaatgever
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Bijlage VIII - Model van een bestelbon

Directoraat-generaal personeelszaken
Directoraat C - Ondersteunende en sociale diensten
Dienst afhandeling ziekteverzuim

Raamcontract nr. PE PERS 2014 038
Bestelbon nr.

PERS/GAM/AD.
Luxemburg,

Arts NAAM
ADRES

Betreft : medisch onderzoek ziekteverzuim van mevrouw/de heer …

Geachte collega,

Ik heb de eer u te verzoeken een medisch onderzoek te verrichten voor mevrouw/de heer
…………, ambtenaar/personeelslid van het Europees Parlement.

Dit onderzoek vindt, zoals overeengekomen, plaats op (dag+ datum + tijdstip) + naam en
adres van de ambtenaar.

Honoraria

Zoals bepaald in artikel I.4 van het raamcontract voor levering van diensten dat op deze
bestelbon van toepassing is en onverminderd de bepalingen van artikel I.5 van genoemd
contract, bestaat het verschuldigde bedrag uit twee delen: het vaste bedrag voor de
dienstverlening zelf en een vast bedrag voor de verplaatsingskosten.

 Het "forfait dienstverlening" dekt de honoraria die samenhangen met de
uitvoering van de controletaken zelf en de opstelling van het in artikel 1.3
van dit contract vermelde verslag. Het betreft een bedrag van 170 EUR,
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exclusief omzetbelasting (btw). Ingeval de arts een verslag moet opstellen
dat hij het onderzoek niet heeft kunnen uitvoeren in verband met de
afwezigheid van de ambtenaar bij de controle, bedraagt dit forfaitaire bedrag
70 EUR.

 Het forfait verplaatsingskosten dekt de verplaatsingskosten met het oog op
de uitoefening van de taken (verplaatsing naar het thuisadres van de
ambtenaar of het personeelslid of naar de gebouwen van het Europees
Parlement), en wordt als volgt berekend:
 50 EUR bij 1 tot en met 50 km,
 25 EUR per 25 bijkomende kilometers.

Hoogachtend,

Dr Annemarie DOSTERT
Arts belast met de afhandeling van

ziekteverzuim

Bijlagen - formulieren betreffende:

- de onderzoeksresultaten, dat u in tweevoud dient in te vullen: een exemplaar dient direct aan de
ambtenaar te worden verstrekt, het andere exemplaar dient ons per fax, e-mail of per post te
worden toegezonden;

- artikel 59, lid 1 van het Statuut, dat aan de ambtenaar of het personeelslid dient te worden
verstrekt.
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Bijlage IX - Model van een medisch verslag

Directoraat-generaal personeelszaken
Directoraat C - Ondersteunende en sociale diensten
Dienst afhandeling ziekteverzuim

Controle van verzuim
-

Medisch verslag

Ter attentie van: Dr. A. Dostert
Arts-adviseur belast met
de afhandeling van ziekteverzuim
KAD-gebouw - Bureau 00E 007
L - 2929 Luxemburg

Medisch verslag van: _____________

Betreffende: Achternaam, voornaam: …
Standplaats:
Aantal dagen afwezigheid:

VERTROUWELIJ
K
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Controle van verzuim Medisch verslag

Huidige anamnese:

Ziekteverlof:

Diagnoses:

Medische en chirurgische antecedenten:

Huidige behandelingen:

Behandelend arts:

Lichamelijke onderzoeken:
Hart:
Bloeddruk:
Long:

Buik:

Ganglia:

Neurologisch onderzoek: (indien noodzakelijk)

Psychologisch onderzoek: (indien noodzakelijk)
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Controle van ziekteverzuim Medisch verslag

Orthopedisch onderzoek: (indien noodzakelijk)

Bijkomende onderzoeken:

Arbeidsanamnese:

Sociale anamnese:

Conclusies:

Eventuele aanbevelingen:

Kopie aan de medische dienst (met instemming van de patiënt) verstuurd op:
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Bijlage X - Formulier voor de resultaten van het medisch onderzoek

Directoraat-generaal personeelszaken
Directoraat C - Ondersteunende en sociale diensten
Dienst afhandeling ziekteverzuim

Resultaten van het medisch onderzoek
georganiseerd overeenkomstig artikel 59, lid 1, alinea's 3, 4, 5, 6, 7 van het Statuut en de artikelen 16,

59 et 91 van de RAP en het besluit van 12 september 2014 van de secretaris-generaal betreffende
controle op ziekteverzuim

Document dat door de controlearts binnen twee werkdagen na de bovenvermelde datum aan het Europees Parlement
moet worden bezorgd.

Ter attentie van dhr./mevr. : ________________________________________________

Naam van de controlearts: _______________________________________________
Datum en tijdstip van de controle; _____ / _____ / _____     om   ____

Plaats van controle: op het thuisadres van de ambtenaar/personeelslid
straat ________________________  nr. ____________
plaats: _______________________________________

in de gebouwen van het Europees Parlement
gebouw: ___________________ bureau : _____________

Uit het medisch controleonderzoek blijkt:

 dat uw huidige ziekteverlof medisch gerechtvaardigd is.
 dat uw huidige ziekteverlof, dat loopt tot  _____ / _____ / _____  medisch gerechtvaardigd is. In geval
van verlenging tot na deze datum zal uw gezondheidstoestand met een nieuwe medische controle opnieuw
beoordeeld moeten worden.
 dat een aanvullend specialistisch onderzoek nodig is.
 dat u in staat bent uw functies uit te oefenen.
 dat andere steunmaatregelen geboden zijn.

VERTROUWELIJ
K

In te vullen door de ambtenaar/het personeelslid
Ik verklaar te hebben kennisgenomen van artikel 59, lid 1, alinea’s 3, 4, 5, 6 en 7 van het Statuut en
van artikelen 16, 59 en 91 van de Regeling die van toepassing is op de andere personeelsleden.

Handtekening:
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Kopie: Het directoraat-generaal waaronder de gecontroleerde ambtenaar/het gecontroleerde personeelslid ressorteert
De dienst waar de ambtenaar/het personeelslid werkzaam is
Dienst afhandeling ziekteverzuim
Directeur Ondersteunende en Sociale Diensten

Bijlage XI - Afwezigheidsverslag

Directoraat-generaal personeelszaken
Directoraat C - Ondersteunende en sociale diensten
Dienst afhandeling ziekteverzuim

Medische controle
-

Afwezigheidsverslag
georganiseerd overeenkomstig artikel 59, lid 1, alinea's 3, 4, 5, 6, 7 van het Statuut en de artikelen 16,

59 et 91 van de RAP en het besluit van 12 september 2014 van de secretaris-generaal inzake controle op
ziekteverzuim

Ter attentie van dhr./mevr. : ________________________________________________

Naam van de controlearts: _______________________________________________

Datum en tijdstip van de controle; _____ / _____ / _____     om   ____

Plaats van controle: a)  woning van de ambtenaar/het personeelslid
straat ________________________  nr. ____________
plaats: _______________________________________

b) de gebouwen van het Europees Parlement
Gebouw: ___________________ bureau :____________

Het medisch controleonderzoek is niet uitgevoerd om de volgende redenen:

te  _________________________________, op _____ / _____ / _____

Document dat door de controlearts binnen twee werkdagen na de bovenvermelde datum aan het Europees
Parlement moet worden bezorgd.

VERTROUWELIJK
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Kopie: Het directoraat-generaal waaronder de gecontroleerde ambtenaar/het gecontroleerde personeelslid
ressorteert

De dienst waar de ambtenaar/het personeelslid werkzaam is
Dienst afhandeling ziekteverzuim
Directeur Ondersteunende en Sociale Diensten

Bijlage XII - Etiket dat bij de indiening van de kandidatuur op de binnenste en de buitenste enveloppe moet
worden aangebracht

In geval van meerdere pakketten of enveloppen: bovenstaand document kopiëren en gebruiken voor elke
zending.
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