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Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:151734-2017:TEXT:NL:HTML

Luxemburg-Luxemburg: Diensten op het gebied van medische controle van afwezigheden op de werkplek
2017/S 079-151734

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU
Afdeling I: Aanbestedende dienst
I.1) Naam en adressen

Europees Parlement
plateau de Kirchberg, boîte postale 1601
Luxembourg
2929
Luxemburg
Contactpersoon: unité des actions sociales, bâtiment Geos, bureau 04A016
Telefoon:  +352 430022546
E-mail: TendersUAS@ep.europa.eu 
Fax:  +352 430022455
NUTS-code: LU0
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://europarl.europa.eu

I.2) Gezamenlijke aanbesteding

I.3) Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://
www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
Elektronische communicatie vereist het gebruik van tools en bestandsformaten die niet algemeen beschikbaar
zijn. Deze tools en bestandsformaten zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://
www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

I.4) Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie

I.5) Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp
II.1) Omvang van de aanbesteding

II.1.1) Benaming:
Diensten op het gebied van medische controle van afwezigheden op de werkplek.
Referentienummer: PE PERS 2017 029.

II.1.2) CPV-code hoofdcategorie
85121000

mailto:TendersUAS@ep.europa.eu
http://europarl.europa.eu
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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II.1.3) Type opdracht
Diensten

II.1.4) Korte beschrijving:
Het Europees Parlement heeft besloten om deze opdracht uit te schrijven met het oog op de sluiting van
raamovereenkomsten met huisartsen en psychiaters die hun beroep uitoefenen in de buurt van de 3 vestigingen
van het Europees Parlement (Brussel/Luxemburg/Straatsburg). Zij moeten instaan voor de uitvoering
van gerichte opdrachten voor medische controle waartoe door het Europees Parlement wordt besloten
overeenkomstig artikelen 59 en 60 van het statuut van de ambtenaren, artikelen 13 en 15 van bijbehorende
bijlage VIII en 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. Deze controles dienen louter om na te gaan of de fysieke of
mentale gezondheidstoestand van de ambtenaar of het personeelslid van het Europees Parlement al dan niet
strookt met werkhervatting.

II.1.5) Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 135 000.00 EUR

II.1.6) Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor één perceel

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming:
Diensten op het gebied van medische controle van afwezigheden op de werkplek voor de vestiging van het
Europees Parlement in Brussel
Perceel nr.: 1

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
85121100

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE10
NUTS-code: BE31
NUTS-code: BE24
Voornaamste plaats van uitvoering:
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Vlaams-Brabant, Waals-Brabant.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
Ondertekening van raamovereenkomsten met huisartsen en psychiaters die hun beroep uitoefenen in de buurt
van het Europees Parlement in Brussel. Zij moeten instaan voor de uitvoering van gerichte opdrachten voor
medische controle waartoe door het Europees Parlement wordt besloten overeenkomstig artikelen 59 en 60
van het statuut van de ambtenaren, artikelen 13 en 15 van bijbehorende bijlage VIII en 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. Deze controles dienen louter om na te gaan of de fysieke of mentale gezondheidstoestand van
de ambtenaar of het personeelslid van het Europees Parlement al dan niet strookt met werkhervatting.

II.2.5) Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de
aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 80 000.00 EUR



PB/S S79
22/04/2017
151734-2017-NL

Europees Parlement - Diensten - Aankondiging van een opdracht
- Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen

3 / 8

22/04/2017 S79
http://ted.europa.eu/TED

Europees Parlement - Diensten - Aankondiging van een opdracht
- Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie

3 / 8

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:
initiële looptijd van 12 maanden, jaarlijks stilzwijgend verlengd, zonder evenwel de looptijd van 4 jaar te
overschrijden, tenzij een van de partijen zich hiertegen verzet door minstens 6 maanden vóór de oorspronkelijke
vervaldatum of elke jaarlijkse vervaldatum een aangetekende brief te versturen. Deze verlenging brengt noch
een wijziging, noch een uitstel van de geldende verplichtingen met zich mee.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 5
Maximumaantal: 10

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen
De prijs van de diensten wordt vastgelegd door het Europees Parlement.
Geselecteerde gegadigden worden uitgenodigd om een inschrijving voor de diensten in te dienen.

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming:
Diensten op het gebied van medische controle van afwezigheden op de werkplek voor de vestiging van het
Europees Parlement in Luxemburg
Perceel nr.: 2

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
85121100

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: LU
NUTS-code: BE34
NUTS-code: BE35
NUTS-code: FR413
NUTS-code: FR411
NUTS-code: DEB2
NUTS-code: DEC0
Voornaamste plaats van uitvoering:
Groothertogdom Luxemburg en grensgebied:
België — provincies Namen en Luxemburg;
Frankrijk — Moselle, Meurthe-et-Moselle;
Duitsland — Saarland, Rijnland-Palts.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
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Ondertekening van raamovereenkomsten met huisartsen en psychiaters die hun beroep uitoefenen in de buurt
van het Europees Parlement in Luxemburg. Zij moeten instaan voor de uitvoering van gerichte opdrachten voor
medische controle waartoe door het Europees Parlement wordt besloten overeenkomstig artikelen 59 en 60
van het statuut van de ambtenaren, artikelen 13 en 15 van bijbehorende bijlage VIII en 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. Deze controles dienen louter om na te gaan of de fysieke of mentale gezondheidstoestand van
de ambtenaar of het personeelslid van het Europees Parlement al dan niet strookt met werkhervatting.

II.2.5) Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de
aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 45 000.00 EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:
initiële looptijd van 12 maanden, jaarlijks stilzwijgend verlengd, zonder evenwel de looptijd van 4 jaar te
overschrijden, tenzij een van de partijen zich hiertegen verzet door minstens 6 maanden vóór de oorspronkelijke
vervaldatum of elke jaarlijkse vervaldatum een aangetekende brief te versturen. Deze verlenging brengt noch
een wijziging, noch een uitstel van de geldende verplichtingen met zich mee.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 5
Maximumaantal: 10

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen
De prijs van de diensten wordt vastgelegd door het Europees Parlement.
Geselecteerde gegadigden worden uitgenodigd om een inschrijving voor de diensten in te dienen.

II.2) Beschrijving

II.2.1) Benaming:
Diensten op het gebied van medische controle van afwezigheden op de werkplek voor de vestiging van het
Europees Parlement in Straatsburg
Perceel nr.: 3

II.2.2) Aanvullende CPV-code(s)
85121100

II.2.3) Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE1
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NUTS-code: FR42
Voornaamste plaats van uitvoering:
France — Elzas.
Duitsland — Baden-Württemberg.

II.2.4) Beschrijving van de aanbesteding:
Ondertekening van raamovereenkomsten met huisartsen en psychiaters die hun beroep uitoefenen in de buurt
van het Europees Parlement in Straatsburg. Zij moeten instaan voor de uitvoering van gerichte opdrachten voor
medische controle waartoe door het Europees Parlement wordt besloten overeenkomstig artikelen 59 en 60
van het statuut van de ambtenaren, artikelen 13 en 15 van bijbehorende bijlage VIII en 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. Deze controles dienen louter om na te gaan of de fysieke of mentale gezondheidstoestand van
de ambtenaar of het personeelslid van het Europees Parlement al dan niet strookt met werkhervatting.

II.2.5) Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de
aanbestedingsdocumenten

II.2.6) Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 10 000.00 EUR

II.2.7) Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:
initiële looptijd van 12 maanden, jaarlijks stilzwijgend verlengd, zonder evenwel de looptijd van 4 jaar te
overschrijden, tenzij een van de partijen zich hiertegen verzet door minstens 6 maanden vóór de oorspronkelijke
vervaldatum of elke jaarlijkse vervaldatum een aangetekende brief te versturen. Deze verlenging brengt noch
een wijziging, noch een uitstel van de geldende verplichtingen met zich mee.

II.2.9) Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd minimumaantal: 5
Maximumaantal: 10

II.2.10) Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen

II.2.11) Inlichtingen over opties
Opties: neen

II.2.12) Inlichtingen over elektronische catalogi

II.2.13) Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt
gefinancierd: neen

II.2.14) Nadere inlichtingen
De prijs van de diensten wordt vastgelegd door het Europees Parlement.
Geselecteerde gegadigden worden uitgenodigd om een inschrijving voor de diensten in te dienen.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen
III.1) Voorwaarden voor deelneming

III.1.1) Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de
inschrijving in het beroeps- of handelsregister
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Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:
Om de dienstenovereenkomst uit te voeren, moet de inschrijver beschikken over:
— een speciale machtiging waaruit blijkt dat hij gemachtigd is om de opdracht uit te voeren in het land waar hij
is gevestigd, of
— aangesloten zijn bij een bepaalde vakorganisatie.
De evaluatie van de juridische en reglementaire bekwaamheid zal worden uitgevoerd op basis van de
elementen in de volgende documenten die door de gegadigden moeten worden overgelegd:
a) een beroepsmachtiging die is afgegeven door de bevoegde instantie van het land waar hij is gevestigd; of
b) het bewijs van inschrijving bij de orde van geneesheren in het land waar hij is gevestigd.
In geval van een combinatie van ondernemers moet het bewijs van machtiging voor de uitvoering van het
voorwerp van deze opdracht door elk lid van de combinatie worden verstrekt.

III.1.2) Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
de inschrijver moet over voldoende economische en financiële draagkracht beschikken om de opdracht uit
te voeren in overeenstemming met de contractbepalingen en rekening houdend met de waarde en omvang
hiervan.
Het Europees Parlement stelt hieromtrent geen specifieke vereisten.
Door een aanvraag in te dienen, erkent de ondernemer dat hij over voldoende economische en financiële
draagkracht beschikt om de opdracht uit te voeren.
Eventuele minimumeisen:
er is geen specifiek minimumniveau vereist.

III.1.3) Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:
de gegadigde moet beschikken over:
— beroepservaring als huisarts of psychiater, met indien mogelijk ervaring op het gebied van
controlegeneeskunde,
— kennis van het Frans en/of Engels en/of Nederlands en/of Duits, afhankelijk van het perceel waarvoor een
inschrijving wordt ingediend.
Eventuele minimumeisen:
minstens 3 jaar ervaring in de dagelijkse uitoefening van geneeskunde;
taalvaardigheden van minstens niveau B2 overeenkomstig het gemeenschappelijk Europees referentiekader
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_fr.pdf

III.1.5) Informatie over voorbehouden opdrachten

III.2) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

III.2.1) Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep

III.2.2) Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
Naargelang het geval en enkel op besluit van het Europees Parlement kunnen de diensten plaatsvinden:
— voornamelijk bij de ambtenaar of het personeelslid van het Europees Parlement,
— minder vaak in de praktijk van de huisarts,
— uitzonderlijk in de kantoren van de dienst Afhandeling ziekteverzuim van het Europees Parlement.
De door een psychiater verleende diensten moeten in de artsenpraktijk worden uitgevoerd.

III.2.3) Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht
Verplichting tot vermelding van de namen en beroepskwalificaties van het personeel dat met het uitvoeren van
de opdracht wordt belast

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_fr.pdf
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Afdeling IV: Procedure
IV.1) Beschrijving

IV.1.1) Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

IV.1.3) Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 30

IV.1.4) Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling
of de dialoog

IV.1.5) Inlichtingen inzake onderhandeling

IV.1.6) Inlichtingen over elektronische veiling

IV.1.8) Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen

IV.2) Administratieve inlichtingen

IV.2.1) Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

IV.2.2) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/05/2017
Plaatselijke tijd: 12:00

IV.2.3) Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde
gegadigden
Datum: 21/06/2017

IV.2.4) Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Iers, Kroatisch, Hongaars,
Italiaans, Litouws, Lets, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds

IV.2.6) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 6 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen
VI.1) Inlichtingen over periodiciteit

Periodieke opdracht: neen

VI.2) Inlichtingen over elektronische workflows

VI.3) Nadere inlichtingen:

VI.4) Beroepsprocedures

VI.4.1) Beroepsinstantie
Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luxemburg
Telefoon:  +352 43031
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu 

mailto:GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
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Fax:  +352 43032100
Internetadres:http://curia.europa.eu/

VI.4.2) Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie

VI.4.3) Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:
binnen 2 maanden na de kennisgeving aan de klager of, bij ontbreken daarvan, binnen 2 maanden na de dag
waarop het hem bekend werd. De indiening van een klacht bij de Europese Ombudsman leidt niet tot een
opschorting van die periode, noch tot de opening van een nieuwe termijn voor het instellen van een beroep.

VI.4.4) Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Gerecht van het Hof van Justitie van de Europese Unie
rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
2925
Luxemburg
Telefoon:  +352 43031
E-mail: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu 
Fax:  +352 43032100
Internetadres:http://curia.europa.eu/

VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging:
12/04/2017

http://curia.europa.eu/
mailto:GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
http://curia.europa.eu/

