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1. HANKEMENETLUSES OSALEMISE ÜLDTINGIMUSED

1. Pakkumuse esitamine tähendab, et pakkuja nõustub tingimustega, mis on esitatud
käesoleva hanke dokumentides: pakkumistingimused, raamlepingu projekt ja
tellimiskirja projekt. Nimetatud dokumentides, mis üksteist vastastikku täiendavad,
määratakse kindlaks hanke tingimused. Kui dokumentides on lahknevusi, määratakse
ülimuslikkus kindlaks raamlepingu projekti lõppsätetes esitatud järjestuses.

2. Pakkumuse esitamisel loobub pakkuja omapoolsetest müügi- ja teostamistingimustest.
Kui pakkujaga sõlmitakse leping, on esitatud pakkumus pakkuja jaoks siduv kogu
lepingu täitmise jooksul.

3. Pakkuja peab enne pakkumuse esitamist võtma kõik vajalikud meetmed, et hinnata
hanke eseme ulatust ja laadi ning sellega seotud võimalikke raskusi. Pakkumuse
esitamisega kinnitab pakkuja, et ta on teadlik lepingu täitmisega seotud riskidest ja
probleemidest.

4. Pakkumuse kehtivusaeg, mille vältel peab pakkuja tagama, et tema pakkumuse
tingimused kehtivad, on kuus kuud alates pakkumuste esitamise tähtpäevast.

5. Käesolevale pakkumuse esitamise ettepanekule lisatakse asjaomase hanke
pakkumistingimused ning raamlepingu ja tellimiskirja projekt. Pakkumistingimustes
loetletakse kõik dokumendid, mis on vajalikud pakkumuse esitamiseks, sealhulgas
dokumendid, mis tõendavad majanduslikku, finants-, tehnilist ja kutsealast suutlikkust.

6. Käesolev pakkumuse esitamise ettepanek ei ole Euroopa Parlamendile siduv. See
muutub siduvaks alles lepingu allkirjastamisel eduka pakkujaga. Samuti ei too
pakkumuse esitamine ettevõtjale kaasa õigust sellele, et temaga sõlmitakse leping või
osa sellest. Euroopa Parlament võib enne lepingu allkirjastamist hanke ära jätta või
hankemenetluse tühistada, kusjuures taotlejatel ega pakkujatel ei ole õigust nõuda
mingisugust hüvitist kantud kulude, sealhulgas sõidukulude eest. Vajaduse korral
põhjendatakse nimetatud otsust ja teavitatakse sellest kõiki pakkujaid.

7. Pakkujaid teavitatakse kirjalikult nende pakkumuse kohta tehtud otsusest.

8. Pakkumuse koostamise ja esitamisega kaasnevad kulud kannab pakkuja ning neid ei
hüvitata.

9. Pakkumused jäävad Euroopa Parlamendi omandusse.

10. Pakkumuse kontrollimine toob kaasa isikuandmete (näiteks nimi, aadress, CV)
registreerimise ja töötlemise. Andmeid töödeldakse vastavalt määrusele (EÜ) nr
45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides
ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta. Kui ei ole märgitud teisiti, on
nõutavad vastused ja isikuandmed vajalikud pakkumuse hindamiseks vastavalt
pakkumuse esitamise ettepanekus toodud pakkumistingimustele ning Euroopa
Parlamendi infobüroo Eestis töötleb neid üksnes nimetatud eesmärgil. Taotluse
esitamisel edastatakse pakkujale tema isikuandmed, mida on võimalik ebatäpsuse või
puudulikkuse korral parandada. Isikuandmete töötlemist puudutavates küsimustes võib
pakkuja pöörduda Euroopa Parlamendi Eesti infobüroo poole. Pakkujal on seoses
isikuandmete töötlemisega õigus pöörduda igal ajal Euroopa Andmekaitseinspektori
poole.
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2. LISATEAVE

Pakkuja, kes soovib saada lisateavet hankedokumentide kohta, peab esitama oma
küsimused kirjalikult punktis 3 nimetatud küsimuste vastuvõtmise tähtpäevaks

- kas asjaomasele teenistusele järgmisel aadressil saadetud kirjaga:

Euroopa Parlamendi infobüroo Eestis
Rävala pst 4

10143 Tallinn
Eesti

- või e-posti teel järgmisel aadressil:

eptallinn@europarl.europa.eu

Lisateabe taotlus peab kandma märget

COMM/DG/AWD/2015/3

Hankija ei vasta suulistele küsimustele, pärast tähtaega edastatud päringutele ega
ebakorrektselt sõnastatud või adresseeritud päringutele.

Hankija saadab laekunud küsimused ja nende vastused kõigile taotlejatele punktis 3
nimetatud vastuste saatmise tähtpäevaks ning sama teave avaldatakse Euroopa Parlamendi
internetilehel http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm.

3. HANKEMENETLUSE ESIALGNE AJAKAVA

Küsimuste vastuvõtmise tähtaeg: 5 tööpäeva enne pakkumuste esitamise tähtpäeva.

Vastuste saatmise tähtaeg: 3 tööpäeva enne pakkumuste esitamise tähtpäeva.

Pakkumuste esitamise tähtpäev: 8. aprill 2015 kell 12.00

Pakkumuste avamise kuupäev ja kellaaeg: 20. aprill 2015 kell 10.00

4. PAKKUMUSTE SISU JA ESITAMINE

Pakkumused tuleb esitada kirjalikult eesti keeles.

Hanke töökeel on eesti keel.

Pakkumus peab koosnema allkirjastatud originaalist ja kahest koopiast, mis on kolmes
eraldi kaustas nii, et iga lehekülg on nõuetekohaselt täidetud ja täiesti loetav, ilma et teksti
või numbrite suhtes oleks vähimatki kahtlust.

Pakkumus peab olema:

- pakkuja plangil;

- allkirjastatud pakkuja või tema nõuetekohaselt volitatud esindaja poolt, kes peavad
ühtlasi märkima pakkumuse igale leheküljele oma nimetähed;
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- esitatud hanke ühe või mitme osa kohta;

- esitatud eurodes.

Euroopa Parlamendi administratsioon palub pakkujatel mittetäielikke, loetamatuid või
nõutud vormist erinevas vormingus esitatud pakkumusi täiendada.

Pakkumuse esimese osa pealkiri on

„I – Haldusosa”

ja see koosneb järgmistest alajaotistest:

Alajaotiste järjekorda ja numeratsiooni tuleb järgida.

 1. alajaotis „Asutamislepingud ja põhikirjad – ettevõtjate ühendused” sisaldab
järgmist:

– volitatud ettevõtja või ettevõtjate ühenduse puhul iga ettevõtja põhikiri koos
andmetega registrijärgse asukoha, kapitali struktuuri, aktsionäride ja osanike ja
kapitaliosaluse, haldusnõukogu koosseisu kohta või muu ametlik dokument, mis
näitab ettevõtja õiguslikku seisundit;

– kui pakkumuse esitab ettevõtjate ühendus, siis pakkumistingimuste IV lisas
esitatud teabeleht ettevõtjate ühenduse kohta, mis on nõuetekohaselt täidetud,
kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud.

 2. alajaotis „Allhange” sisaldab järgmist:

– kui pakkuja kavatseb kasutada alltöövõtjaid, siis pakkumistingimuste V lisas
esitatud deklaratsioon alltöövõtjate kohta, mis on nõuetekohaselt täidetud,
kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud.

 3. alajaotis „Finantsteave” sisaldab järgmist:

– pakkumistingimuste III lisas esitatud finantsteabe vorm, mis on nõuetekohaselt
täidetud, kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud.

 4. alajaotis „Menetlusest kõrvalejätmise kriteeriume puudutavad tõendid”
sisaldab järgmist:

– pakkumistingimuste II lisas esitatud pakkuja kinnitus, mis on nõuetekohaselt
kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud.

Kui pakkuja kavatseb kasutada allhanget, tuleb kõik eespool nimetatud
dokumendid esitada tingimata ka kõigi alltöövõtjate kohta.

 5. alajaotis „Valikukriteeriume puudutavad tõendid” sisaldab järgmist:

– pakkumistingimuste VI lisas esitatud finantsteabe vorm, mis on nõuetekohaselt
täidetud, kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud;
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– kõik dokumendid, mis tõendavad, et pakkuja vastab hanke valitud osa arvestades
punktides 14.1 ja 14.2 sätestatud finants-, majandusliku, tehnilise ja kutsealase
suutlikkuse valikukriteeriumidele.

Pakkumuse teise osa pealkiri on

„II – Tehniline osa”

ja see koosneb järgmistest alajaotistest:

Alajaotiste järjekorda ja numeratsiooni tuleb järgida.

 1. alajaotis „Tehnilised dokumendid” sisaldab järgmist:

– kõik dokumendid pakkumuse tehniliste aspektide kohta, mida pakkuja peab
vajalikuks esitada.

 2. alajaotis „Näidised – kataloogid” sisaldab järgmist:

– kõik näidised, kataloogid jms dokumendid, mida pakkuja peab vajalikuks
esitada.

Pakkumuse kolmanda osa pealkiri on

„III – Finantsosa”

ja see koosneb ühest alajaotisest, mis sisaldab kõiki dokumente pakkumuse finantsaspekti
kohta, pakkumuse kogusummat ja ühikuhindasid koos hinnakirjaga, mis on
nõuetekohaselt kuupäevaga varustatud ja allkirjastatud (1. osa puhul VII lisa ja 2. osa
puhul VIII lisa).

Alajaotiste järjekorda ja numeratsiooni tuleb järgida.
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PAKKUMUSTE ESITAMISE TÄHTAJAD JA ESITAMISE VIIS

1. Pakkumuste esitamise tähtpäev on 8. aprill 2015 kell 12.00.

2. Pakkumuse edastamiseks on järgmised võimalused:

a) pakkumuse võib saata posti (tähtkiri vms) või kullerteenusega hiljemalt eespool
nimetatud kuupäeval (arvesse võetakse postitemplit või postikviitungit)
järgmisel aadressil:

Euroopa Parlamendi infobüroo Eestis
Rävala pst 4

10143 Tallinn
Eesti

b) pakkuja või tema esindaja võib tuua pakkumuse isiklikult kohale Euroopa
Parlamendi Eesti infobüroosse hiljemalt eespool nimetatud kuupäevaks ja
kellaajaks. Sellisel juhul kinnitab pakkumuse esitamist kviitung, mille kahele
eksemplarile on kuupäeva märkinud ja alla kirjutanud Euroopa Parlamendi Eesti
infobüroo töötaja. Arvesse võetakse kviitungile märgitud kuupäeva ja kellaaega.
Euroopa Parlamendi infobüroo Eestis, kuhu pakkumused tuleb viia, on avatud

esmaspäevast neljapäevani kell 8.30–17.30,

reedel kell 8.30–14.00.

Suletud laupäeval, pühapäeval, riigipühadel ja Euroopa Parlamendi puhkepäevadel (2.
ja 6. aprill).

Euroopa Parlament ei taga mis tahes viisil esitatud pakkumuste vastuvõtmist
väljaspool Euroopa Parlamendi Eesti infobüroo nimetatud tööaega.

Euroopa Parlament ei vastuta selle eest, et ta ei ole teatanud pakkujatele Euroopa
Parlamendi Eesti infobüroo tööaegade muutumisest pärast hankedokumentide
saatmist. Enne pakkumuse isiklikult kohaletoimetamist peavad pakkujad ise
kontrollima teatatud vastuvõtuaegade kehtivust.

3. Pakkumused, mille puhul ei peeta kinni punktides a ja b toodud tähtaegadest, loetakse
tingimustele mittevastavateks.

4. Pakkumuse konfidentsiaalsuse ja terviklikkuse tagamiseks tuleb see saata kahekordses
ümbrikus. Mõlemad ümbrikud peavad olema kinni kleebitud. Pakkumuse
edastamiseks Euroopa Parlamendi asjaomasele teenistusele palutakse pakkujal
kasutada pakkumistingimuste IX lisas toodud silte. Nii sisemisel kui ka välimisel
ümbrikul on

– asjaomase teenistuse nimi ja aadress:

Euroopa Parlamendi infobüroo Eestis
Rävala pst 4

10143 Tallinn
Eesti

– pakkumuse esitamise ettepaneku viide:
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– järgmine märge:

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL UNIT OR BY ANY UNAUTHORISED
PERSON

Sõltuvalt pakkumuse füüsilisest suurusest tuleb sõna „ümbrik” all mõista ka vastavalt
pakki, kasti, karpi või muud pakendit. Pakendite mõõtmed peaksid vastama võimalikult
hästi selle sisule.

Igal juhul ja hoolimata kasutatavast pakendist, peaks pakkuja kontrollima pakkumuse
edastamisel kasutatavate ümbrikute kvaliteeti, et vältida nende rebenemist, kuna sellisel
juhul ei oleks enam tagatud sisu konfidentsiaalsus ega terviklikkus.

Isekleepuvad ümbrikud tuleb sulgeda kleeplindiga, millele saatja kirjutab oma allkirja.
Saatja allkirjaks loetakse nii käsitsi kirjutatud allkirja kui ka allkirja koos ettevõtja
templiga.

Pakkumus, mille sisu konfidentsiaalsus ei ole säilinud kuni kõigi pakkumuste avamiseni,
lükatakse automaatselt tagasi.

Välimisele ümbrikule tuleb märkida samuti pakkuja nimi või ärinimi ja täpne aadress,
millele saata teavet tema pakkumuse suhtes tehtud otsuse kohta, samuti selle osa / nende
osade viitenumber, mille kohta pakkumus tehakse.

Sisemises ümbrikus peab omakorda olema kaks suletud ümbrikut, millest üks sisaldab
pakkumuse tehnilist osa ja teine rahalist osa. Kummalegi ümbrikule tuleb selgelt märkida,
mida see sisaldab („Technical part” – tehniline osa või „Financial quotation” – rahaline
osa).

5. PAKKUMUSTE AVAMINE

Pakkumused avatakse 20. aprillil 2015 kell 10.00 Euroopa Parlamendi Eesti infobüroos
aadressil Rävala pst 4, 10143 Tallinn.

Pakkujatel, kes soovivad pakkumuste avamise juures viibida, palutakse sellest teatada
hanke eest vastutavale teenistusele hiljemalt kaks tööpäeva enne pakkumuste avamise
kuupäeva e-posti teel järgmisel aadressil: eptallinn@europarl.europa.eu. Neid tohib
esindada kõige rohkem kaks isikut. Kui pakkuja oma soovist teada ei anna, kaotab ta
automaatselt õiguse avamise juures viibida. Teates tuleb esitada pakkumuste avamise
juures viibivate isikute nimed.

6. TULEMUSTE TEATAMINE

Euroopa Parlament teavitab kõiki tagasilükatud pakkujaid üheaegselt ja eraldi posti ja e-
posti teel sellest, et nende pakkumus on tagasi lükatud. Euroopa Parlament osutab kõikidel
juhtudel põhjustele, miks pakkumus tagasi lükati, ning sellele, millised on kättesaadavad
õiguskaitsevahendid.

Samaaegselt tagasilükatud pakkujatele tagasilükkamise teate saatmisega saadab Euroopa
Parlament edukale pakkujale lepingu sõlmimise otsust käsitleva teate, täpsustades seejuures,
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et see ei tähenda Euroopa Parlamendile kohustust leping sõlmida. Lepingut ei või
allkirjastada enne 14 kalendripäeva möödumist alates lepingu sõlmimise ja tagasilükkamise
otsuste samaaegse väljasaatmise kuupäevast. Seda ajavahemikku vähendatakse 10 päevani,
kui ülalnimetatud otsused tehakse teatavaks elektrooniliselt. Lepingu sõlmimise otsus ei ole
mingil juhul lõplik enne, kui edukas pakkuja on esitanud pakkumistingimuste punktis 13
nimetatud menetlusest kõrvalejätmise kriteeriume puudutavad dokumentaalsed tõendid ja
Euroopa Parlament on need vastuvõetavaks tunnistanud. Vastuvõetavaks tunnistamise kohta
saadetakse kirjalik teade, mille alusel võimaldatakse edukal pakkujal allkirjastada leping
pärast 14 (või 10) kalendripäeva möödumist.

Leping, mis allkirjastatakse enne 14 (või 10) kalendripäeva möödumist, on õigustühine.

Tagasilükatud pakkujad võivad kirja või e-posti teel kirjaliku taotluse saatmisel saada
lisateavet tagasilükkamise põhjuste kohta. Ainult need pakkujad, kelle pakkumused on
vastuvõetavad, võivad taotleda, et neile teatatakse eduka pakkumuse omadused ja suhtelised
eelised ning selle pakkuja nimi, kellega leping sõlmitakse. Vastuvõetavaks loetakse need
pakkumused, mida ei ole menetlusest kõrvale jäetud ja mis vastavad valikukriteeriumidele.
Teatavaid andmeid siiski ei avalikustata, kui see takistaks õigusnormide kohaldamist, oleks
vastuolus üldiste huvidega või kahjustaks riigi osalusega või eraettevõtjate õigustatud
ärihuve või võiks moonutada nendevahelist ausat konkurentsi.

7. MENETLUSE PEATAMINE

Euroopa Parlament võib vajaduse korral pärast tulemuste teatamist ja enne lepingu
allkirjastamist lepingu sõlmimise peatada täiendavaks kontrollimiseks, kui see on
õigustatud tagasilükatud või kahju kandnud pakkujate taotluste või märkuste või muu
saadud asjakohase teabe alusel. Kõnesolevad taotlused, märkused ja teave peab jõudma
kohale enne 14 kalendripäeva möödumist alates lepingu sõlmimise ja tagasilükkamise
otsuste samaaegse väljasaatmise kuupäevast või vajaduse korral lepingu sõlmimise teate
avaldamisest. Peatamise korral teavitatakse kõiki pakkujaid kolme tööpäeva jooksul pärast
peatamisotsust.

Pärast menetluse peatamisest tulenevat täiendavat kontrollimist võib Euroopa Parlament
kinnitada oma otsust leping sõlmida, seda muuta või vajaduse korral menetluse tühistada.
Iga sellist otsust põhjendatakse ja see tehakse kirjalikult teatavaks kõikidele osalevatele
pakkujatele.


