Titel:

Fitness- og yogaundervisning for ansatte i Det Europæiske Miljøagentur (EEA)

Reference:

Udbud med forhandling EEA/ADS/20/019

Det Europæiske Miljøagentur (EEA) ønsker at etablere rammeaftaler med en eller flere
tjensteudbydere, der kan levere fitness/high impact-aerobic (delaftale 1) og yogaundervisning/low
impact-aerobic (delaftale 2) for de ansatte i EEA med henblik på at fremme fysisk og mentalt velvære.
De kan tilkendegive Deres interesse for den ene eller for begge delaftaler.
Kontrakttype:
Rammeaftaler med en samlet varighed på op til 48 måneder fra datoen for underskrift bestående af
en indledende varighed på 24 måneder og mulighed for op til to forlængelser på 12 måneder hver.
Anslået værdi:
EUR 70,000 excl. moms; den anslåede værdi for delaftale 1 er EUR 45,000 og for delaftale 2 EUR
25,000.
Sted for levering af varer eller tjenesteydelser:
På EEA’s lokaliteter, Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Danmark.
Under den aktuelle pandemisituation og herunder den begrænsede adgang til EEA’s lokaliteter, vil
undervisningen blive givet online, helst via MS-teams.
Beskrivelse af tjenesteydelserne, der udbydes:
Tjenesteydelserne omfatter følgende:
For delaftale 1: undervisning i high impact-aerobic 3 gange om ugen (mandag, onsdag og fredag) i
frokostpausen (mellem 12:00 -14:00) eller om morgenen kl 8:00.
For delaftale 2: undervisning i low impact-aerobic (yoga) 2 gange om ugen (tirsdag og torsdag i
frokostpausen (mellem 12:00 -14:00)), hvor der undervises af en certificeret yogalærer.
Der er ingen undervisning på EEA’s officielle fridage eller sommerferieperioden.
Planlagt startdato for kontrakten (vejledende):
Den 11. januar 2021.
Registrering af interesse:
Interesserede ansøgere bedes melde deres interesse via e-mail til: procurement@eea.europa.eu
senest den 6 november 2020 og i den forbindelse oplyse titlen og referencenummeret på dette udbud
med forhandling i emnefeltet i e-mailen samt indsende følgende oplysninger:
•
•
•
•
•

Navn (på et individ eller en organisation/virksomhed)
Adresse (på et individ eller en organisation/virksomhed)
Kontaktperson
E-mail
Beskrivelse af det primære forretningsområde/den primære ekspertise (max. 500
ord)

Deres personlige oplysninger ovenfor vil udelukkende blive behandlet i forbindelse med dette udbud
med forhandling i overensstemmelse med reglerne fastsat i forordning (EU) nr. 2018/1725 om
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i Unionens
institutioner, organer, kontorer og agenturer om fri udveksling af sådanne oplysninger (1). For
yderligere oplysninger om behandling af tilbudsgivers personlige data henvises til
fortrolighedserklæringen på EEA’s hjemmeside: https://www.eea.europa.eu/about-us/tenders.
Beskrivelse af udbudsproceduren:
EEA vil på grundlag af en forhåndsvurdering af de anførte oplysninger udarbejde en liste bestående af
de bedst egnede ansøgere, og vil herefter via e-mail tilsende alle eller nogle af dem (dog mindst fem
ansøgere) en opfordring til at afgive tilbud i overensstemmelse med udbudsbetingelserne i henhold
til den anførte tidsfrist. De afgivne tilbud evalueres i overensstemmelse med kriterierne angivet i
udbudsbetingelserne. I forhandlingsfasen, efter indgivelsen af tilbuddene, kan udvalgte ansøgere blive
bedt om at ændre deres tilbud i henhold til kriterierne i udbudsbetingelserne med henblik på at finde
den løsning, der tilbyder det bedste forhold mellem pris og kvalitet.
Ansøgere bedes bemærke, at registrering af interesse i at afgive tilbud i ovennævnte procedure ikke
medfører nogen forpligtelse for EEA til at udsende en invitation til ansøgere eller til at tildele dem en
kontrakt. Bemærk også, at der ikke bliver sendt svar til de ansøgere, der ikke udvælges.

(1)

EUT L 295 af 21.11.2018, s. 39-98).

