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Az Európai Parlament

ÜZEMELTETŐT

keres brüsszeli épületeiben található Sport- és egészségügyi központja működtetésére.

Az üzemeltetési szerződés a jelenlegi Központ felújítását és kibővítését követően lép életbe, öt éves időszakra
szól, és kétszer egy évre meghosszabbítható.

Az üzemeltetés során az EMAS környezetvédelmi szabványai szerint kell eljárni. A jelenlegi ütemterv szerint
az üzemeltetési periódus 2009 első negyedévében veszi kezdetét.

A központ lehetséges felhasználóit mintegy 40 000 főre becsülik (a Brüsszelben található valamennyi uniós
intézmény személyzete/alkalmazottai).

A szóban forgó, mintegy 2 300 m2 alapterületű és teljes felszereltségű Sport- és egészségügyi központ
(amely az ASP épület -1 és -5 szintje közt helyezkedik el) két teret foglal magába:

– a „Torna és Fitnesz” elnevezésű (jelenleg is meglévő, de felújításra szoruló) területet, amely egy gépekkel
felszerelt edzőtermet, egy tornatermet, férfi és női öltözőket, zuhanyzókat és két fallabda-pályát tartalmaz,

– a vizigimnasztikát lehetővé tévő medencéket, törökfürdőt, két szaunát és pihenőtereket felölelő (még
megépítendő) „Aqua fitnesz és relaxáció” elnevezésű területet.

A Központ különböző tevékenységeire vonatkozó, tervezett nyitvatartási idők:

– hétfőtől péntekig 7.30-21.30,

– hétvégén 9.30-18.30,

az év 49 hetében.

A belépő és a bérletek árát az intézmények, a felhasználók és az üzemeltető képviselőit tömörítő Igazgatási
bizottság állapítja meg.

A Központ működtetési költségei (takarítás, áram, víz, fűtés, karbantartás, biztosítások stb.) és az üzemeltetés
éves bérleti díja az üzemeltetőt terheli. Az üzemeltető biztosítja a berendezések és felszerelések karbantar-
tását és cseréjét.

Gazdasági szereplők csoportosulása engedélyezett.
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A Központra vonatkozó teljes és részletes dokumentáció, az üzemeltetési feltételek valamint a kiválasztási
kritériumok 2007. július 16. és szeptember 3. között írásban megrendelhetők az alábbi címen:

Parlement européen — Unité „Prévention et bien-être au travail”, KAD 03B001, L-2929 Luxembourg

vagy e-mailben:

upbt@europarl.europa.eu

A projektismertető és a helyszín kötelező megtekintésének időpontja: 2007. szeptember 14., 10.30. Talál-
kozás az Altiero Spinelli épület bejáratánál (ASP, rue Wiertz, B-1047 Brüsszel).

A pályázati anyagokat legkésőbb 2007. október 8-ig az alábbi címre kell eljuttatni:

Parlement européen — Unité „Prévention et bien-être au travail”, KAD 03B001, L-2929 Luxembourg.
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