Titel:

Vedligeholdelse og service af køkkenudstyr inkl. reparation

Reference:

Udbud med forhandling EEA/ADS/19/006

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) søger en tjenesteudbyder i stand til at levere
vedligeholdelsesservice af køkkenudstyr inkl. reparation.

Kontrakttype:
Rammekontrakt med en varighed på op til 48 måneder fra datoen for underskrift.

Anslået værdi:
EUR 60,000 excl. moms

Sted for levering af varer eller tjenesteydelser:
På Miljøagenturets lokaliteter i København, Danmark.

Beskrivelse af de ydelser, der skal indkøbes:
Formålet med denne aftale er at købe en halvårlig service (inkl. vedligeholdelse) af eksisterende
køkkenudstyr, herunder service og reparation (evt. udskiftning) når og hvis det er nødvendigt for det
eksisterende køkkenudstyr og køkkenfaciliteter på Agenturets lokaliteter.

Planlagt startdato for kontrakt (vejledende):
Oktober 2019

Registrering af interesserede ansøgere:
Interesserede ansøgere skal registrere deres interesse via e-mail til procurement@eea.europa.eu
senest den 29/08/2019. Venligst oplys titel og referencenummer i emnefeltet i emailen og oplys
følgende:



Navn (på person eller organisation/virksomhed)



Adresse (på person eller organisation/virksomhed)



Kontaktperson



E-mail



Beskrivelse af det primære forretningsområde/ekspertise (max. 500 ord)

Deres personlige oplysninger anført ovenfor vil udelukkende blive behandlet i forbindelse med
denne procedure ’udbud med forhandling’ efter reglerne i forordning (EU) 2018/1725 om
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens
institutioner, organer, kontorer og agenturer og om fri udveksling af sådanne oplysninger (EUT L
295/39 af 21.11.2018). For yderligere information henvises der til fortrolighedserklæringen
tilgængelig på Agenturets hjemmeside: http://www.eea.europa.eu/about-us/jobs/privacystatement-1

Beskrivelse af udbudsproceduren:
På baggrund af den forudgående vurdering af de fremsendte oplysninger, vil Agenturet udarbejde en
liste over de bedst egnede kandidater, og sender til alle eller nogle af dem (mindst tre ansøgere) via
e-mail en opfordring til at afgive bud i overensstemmelse med udbudsbetingelserne af en fastsat
frist. De afgivne bud vil blive evalueret i overensstemmelse med kriterierne i udbudsbetingelserne. I
forhandlingsfasen efter indgivelsen af buddene, kan udvalgte kandidater være forpligtet til at
tilpasse deres tilbud til kravene i udbudsmaterialet for at finde den løsning, der tilbyder den bedste
værdi for pengene.

Ansøgere bedes bemærke, at Agenturet ikke har nogen forpligtelse til at sende en invitation til alle
de personer eller firmaer, som udviser interesse i denne udbudsprocedure. Bemærk også at der ikke
bliver sendt svar til de personer eller firmaer som ikke bliver udvalgt i denne procedure.

