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Komunikat Parlamentu Europejskiego: eksploatacja ośrodka sportu i odnowy biologicznej

(2007/C 141/14)

Parlament Europejski poszukuje

EKSPLOATUJĄCEGO

do ośrodka sportu i odnowy biologicznej znajdującego się w budynkach w Brukseli.

Eksploatacja, która będzie poprzedzona pracami modernizacyjnymi i rozbudową istniejącego ośrodka,
będzie trwała pięć lat, z możliwością przedłużenia dwa razy o rok.

Będzie musiała przestrzegać norm środowiskowych EMAS. Zgodnie z obecnym harmonogramem przewi-
duje się rozpoczęcie okresu eksploatacji w pierwszym kwartale 2009 r.

Z ośrodka potencjalnie korzystać będzie około 40 000 osób (pracownicy/członkowie wszystkich instytucji
UE mających siedzibę w Brukseli).

W pełni wyposażony ośrodek sportu i odnowy biologicznej (znajdujący się między poziomami -1 i -5
budynku ASP) o powierzchni około 2 300 m2 będzie się składał z dwóch części:

— „gimnastyka i fitness” (istniejącej, ale wymagającej odnowienia) zawierającej salę sportową z przyrządami,
salę gimnastyczną, szatnie damskie i męskie, prysznice i dwie sale do squasha

— „sporty wodne i relaksacja” (do zbudowania) zawierającej baseny umożliwiające uprawianie gimnastyki
wodnej, hammam, dwie sauny, a także strefy przeznaczone do odpoczynku.

Godziny otwarcia przewidywane dla działalności ośrodka to:

— od poniedziałku do piątku włącznie od 7.30 do 21.30

— w weekendy od 9.30 do 18.30

przez 49 tygodni w roku.

Koszt wstępu, jak również cena abonamentu zostaną ustalone przez komitet zarządzający złożony z przed-
stawicieli instytucji, użytkowników oraz przedsiębiorstwa eksploatującego.

Eksploatujący będzie pokrywał koszty operacyjne ośrodka (sprzątanie, energia elektryczna, woda, ogrze-
wanie, utrzymanie, ubezpieczenia, itd.) i płacił roczną opłatę za eksploatację. Będzie zapewniał konserwację
instalacji i sprzętu oraz ich wymianę.

Dopuszcza się zgrupowania podmiotów gospodarczych.
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Pełną i szczegółową dokumentację na temat ośrodka, warunków eksploatacji i kryteriów wyboru kandydatur
można otrzymać wysyłając w dniach od 16 lipca do 3 września 2007 r. pisemny wniosek na następujący
adres:

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

lub drogą elektroniczną — e-mail:

upbt@europarl.europa.eu

Przedstawienie projektu i obowiązkowa wizyta na miejscu odbędą się: dnia 14 września 2007 r. o godz.
10.30. Spotkanie wyznaczono przy wejściu do budynku Altiero Spinelli (ASP, Rue Wiertz, B-1047
Bruksela).

Dokumentacja kandydatów musi zostać wysłana najpóźniej dnia 8 października 2007 r. na następujący
adres:

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