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1. OBECNÉ PODMÍNKY ÚČASTI V NABÍDKOVÉM ŘÍZENÍ 

1. Podáním nabídky uchazeč přijímá podmínky stanovené  v zadávací dokumentaci 
tohoto nabídkového řízení: ve specifikacích a návrhu smlouvy. Uvedené dokumenty 
stanoví podmínky, které platí pro toto nabídkové řízení,  a navzájem se doplňují. 
V případě vzájemného rozporu mezi dokumenty rozhoduje jejich pořadí uvedené  
v závěrečných ustanoveních návrhu smlouvy. 

2. Podání nabídky znamená, že se uchazeč zříká svých vlastních podmínek prodeje nebo 
provádění prací. Pokud uchazeč zakázku získá, je vázán svou nabídkou po dobu plnění 
smlouvy. 

3. Dříve než podá svou nabídku, musí uchazeč učinit veškeré kroky nezbytné k tomu, aby 
se seznámil s rozsahem a kvalitou předmětu nabídkového řízení a s případnými 
obtížemi. Podáním nabídky uchazeč potvrzuje, že je obeznámen  s riziky a problémy 
spojenými s plněním zakázky. 

4. Doba platnosti nabídek, po kterou uchazeč musí dodržovat všechny podmínky své 
nabídky, činí 6 měsíců od uplynutí lhůty pro předložení nabídek.  

5. Specifikace týkající se zakázky a návrh smlouvy jsou připojeny k této výzvě k podání 
nabídky. Specifikace uvádí všechny dokumenty, které musí být k nabídce přiloženy, 
včetně potvrzení o hospodářské, finanční, technické a odborné způsobilosti.  

6. Touto výzvou k podání nabídky nevzniká Evropskému parlamentu žádná povinnost. 
Uvedená povinnost vzniká až podpisem smlouvy s vybraným uchazečem. Podáním 
nabídky nevzniká nárok na zadání zakázky nebo její části. Evropský parlament může 
až do podpisu smlouvy zadávací řízení zrušit, aniž by zájemci nebo uchazeči měli nárok 
na jakékoli odškodnění za jakékoli vynaložené náklady, včetně případných cestovních 
nákladů. V takovém případě musí být pro toto rozhodnutí uvedeny důvody  a rozhodnutí 
musí být uchazečům oznámeno. 

7. Uchazeči budou písemně informováni o dalším postupu týkajícím se jejich nabídky. 

8. Náklady vzniklé v rámci přípravy a podávání nabídek hradí uchazeči a nelze je 
proplácet. 

9. Nabídky zůstávají majetkem Evropského parlamentu. 

10. V následné fázi po zaslání odpovědi na výzvu k podání nabídky budou zaznamenány 
a zpracovány osobní údaje (např. jméno, adresa, životopis). Tyto údaje budou 
zpracovány v souladu s nařízením (EU) č. 2018/1725 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie 
a o volném pohybu těchto údajů. Pokud nebude uvedeno jinak, jsou odpovědi na 
otázky a požadované osobní údaje nezbytné pro posouzení nabídky v souladu se 
specifikacemi výzvy k podání nabídky a zpracovávat je bude pouze oddělení EMAS, 
centrální služba přiřazená ke generálnímu tajemníkovi Evropského parlamentu, za 
tímto účelem. Uchazeč může požádat o poskytnutí svých osobních údajů a má 
možnost opravit veškeré nepřesné nebo neúplné údaje.  S veškerými dotazy týkajícími 
se zpracování osobních údajů se uchazeč může obrátit na oddělení EMAS, centrální 
službu přiřazenou ke generálnímu tajemníkovi Evropského parlamentu.  Pokud jde 
o zpracování jeho osobních údajů, má uchazeč právo obrátit se kdykoli na evropského 
inspektora ochrany údajů. 

2. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE  
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Uchazeči, kteří chtějí získat doplňující informace k zadávací dokumentaci, musí své otázky 
položit písemně a zaslat je před uplynutím lhůty pro doručení otázek, a to e-mailem 
zaslaným na adresu, která je uvedena v bodě 3 viz níže:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

Tato žádost o doplňující informace musí být označena následujícím způsobem: 

EMAS-2020-001 

Zadavatel nebude odpovídat na ústní dotazy, na dotazy předložené po uplynutí lhůty nebo 
na nesprávně formulované či adresované dotazy.  

Obdržené otázky s odpověďmi zadavatel předá všem uchazečům před uplynutím lhůty pro  
zaslání odpovědí, která je uvedena v bodě 3 níže.  

3. PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM NABÍDKOVÉHO ŘÍZENÍ 

Lhůta pro doručení otázek:      17/06/2020 

Lhůta pro zaslání odpovědí:      19/06/2020 

Lhůta pro podání nabídek:      23/06/2020 v 00:00  

Datum a hodina otevření nabídek:   30/06/2020 ve 14 hodin 

Pravděpodobné datum přidělení zakázky: polovina července 

Podpis smlouvy Září 2020 

4. NÁVŠTĚVA MÍSTA - [není relevantní] 

5. OBSAH A PODÁNÍ NABÍDEK 

Nabídky mohou být podány pouze písemně, v jednom z úředních jazyků Evropské unie. 

Upozorňujeme však, že pracovním jazykem bude angličtina.  

Součástí Vaší nabídky musí být podepsaný originál, přičemž každá strana musí být 
náležitě vyplněna a jasně čitelná, aby se vyloučila jakákoli pochybnost ohledně termínů  
a číselných údajů.  

Nabídka musí: 

 být vypracována na hlavičkovém papíře uchazeče; 

 být podepsána uchazečem nebo jeho zplnomocněným zástupcem;  

 být předložena pro celou zakázku; 

 být vyjádřena v eurech; 

 podána v elektronické kopii na USB klíči. Elektronická kopie musí být shodná  
s podepsanou originální nabídkou předanou v papírové podobě. 

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu.
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Uchazeči, kteří podali neúplné nebo nečitelné nabídky nebo nabídky, které nerespektují 
požadovaný formát, budou správními útvary Evropského parlamentu vyzváni, aby své 
nabídky doplnili. 

První část nabídky bude nazvána: 

„I – Administrativní část“ 

a bude se skládat z těchto složek:  

Vždy je třeba respektovat pořadí a očíslování složek. 

 Složka č. 1 s názvem „Zakladatelská smlouva a stanovy – Seskupení“ bude 
obsahovat (pokud relevantní): 

 stanovy pověřené společnosti nebo každé ze společností, pokud se jedná  
o skupinu hospodářských subjektů, včetně sídla společnosti, kapitálové struktury, 
jejích akcionářů a podílů, složení správní rady, nebo jakýkoli jiný oficiální dokument 
obsahující informaci o právním postavení hospodářského subjektu;  

 pokud nabídku předkládá skupina hospodářských subjektů, řádně vyplněný, 
datovaný a podepsaný dokument s informacemi o skupinách hospodářských 
subjektů obsažený v příloze V specifikací.  

 Složka č. 2 s názvem „Doklady týkající se kritérií pro vyloučení“ bude obsahovat: 

Čestné prohlášení uvedené v příloze III specifikací. 

Pokud uchazeč hodlá využít služeb subdodavatele, musí přílohu III vyplnit 
všichni subdodavatelé, vyžaduje-li to Parlament. V případě, že nabídka bude 
vybrána, musí být všechny výše uvedené doklady předány také za všechny 
subdodavatele, vyžaduje-li to Parlament. Uchazeč musí vyplnit přílohu VI týkající 
se subdodavatelů. 

 Složka č. 3 s názvem „Doklady týkající se kritérií pro výběr“ bude obsahovat: 

Čestné prohlášení uvedené v příloze III specifikací. Vybraný uchazeč musí předložit 
požadované doklady týkající se všech kritérií pro výběr uvedených  v této příloze. 

Viz bod 15.1. Právní a regulační způsobilost v zadávacích podmínkách: 

Uchazeč musí splňovat alespoň jednu z těchto podmínek: 

(a) být zapsán v příslušném profesním nebo obchodním rejstříku, nejedná -li se 
o mezinárodní organizaci; 

(b) jedná-li se o veřejné zakázky na služby, buď mít určité oprávnění prokazující, že je 
oprávněn k plnění veřejné zakázky v zemi, v níž je usazen, anebo být členem určité 
profesní organizace. 

 

Viz bod 15.2 Finanční a hospodářská způsobilost v zadávacích podmínkách: 

- doklad o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu povolání. 

- finanční výkazy (rozvahy, výkazy zisků a ztrát a jiný související finanční doklad) 
nebo výtahy z nich za nejvýše poslední tři uzavřené rozpočtové roky;  
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- výkaz celkového obratu hospodářského subjektu a případně jeho obratu v oblasti, 
které se veřejná zakázka týká, za nejvýše poslední tři účetní období, za něž lze takový 
výkaz získat. 

 

Viz bod 15.3. Technická a odborná způsobilost v zadávacích podmínkách 

 – seznam hlavních služeb, jež byly poskytnuty za poslední tři roky, s uvedením 
částek, termínů a veřejných nebo soukromých odběratelů, k nimž je na žádost nutno 

připojit potvrzení od těchto odběratelů. 

– prokazování usazení nebo certifikace příslušných systémů řízení z hlediska 
ochrany životního prostředí a kvality, jak je popsáno v bodě 15.3 specifikací. 

 

Druhá část nabídky bude nazvána: 

„II – Technická část“ 

a bude se skládat z těchto složek:  

Vždy je třeba respektovat pořadí a očíslování složek. 

 Složka č. 1 s názvem „Technická dokumentace“ bude obsahovat: 

 veškeré doklady týkající se technických aspektů nabídky,  o nichž se uchazeč 
domnívá, že je vhodné je předložit. 

 Složka č. 2 s názvem „Původ výrobků – normy – dodavatelé“ bude obsahovat: 

 veškeré informace týkající se země původu výrobků využívaných pro účely plnění 
zakázky; 

 veškeré informace týkající se normy/norem, jíž/jimž tyto výrobky odpovídají;  

 název a adresu distributorů nebo dodavatelů těchto výrobků  v případě, že by se 
podíleli na plnění zakázky. 

Třetí část nabídky bude nazvána: 

„III – Finanční část“ 

a bude se skládat z jediné složky obsahující všechny doklady týkající se finanční stránky 
nabídky, přičemž bude uvedena celková cena nabídky a, je-li to vhodné, také všechny 
jednotkové ceny společně s ceníky. 

Je třeba respektovat pořadí a očíslování složek. 

 

6. LHŮTY A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK 

1. Lhůta a hodina pro podání nabídek je stanovena na 23/06/2020 v 00:00 hod 
bruselského času.  
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2. Nabídky se předávají způsobem, který si uchazeč zvolí: 

a)  buď zasláním poštou doporučeně či rovnocenným způsobem, nebo kurýrní 
službou, s odesláním nejpozději ke konečnému datu výše uvedené lhůty, 
přičemž rozhodující je datum poštovního razítka nebo datum potvrzení o převzetí, 
na následující adresu: 

PARLEMENT EUROPEEN 

Service du Courrier officiel 

budova Altiero Spinelli 

Kancelář PHS 00F256 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

 ODDĚLENÍ EMAS 

Kancelář PHS 06A058 

B-1047 BRUSSELS 

 
b)  nebo předáním oddělení pro úřední poštu přímo, nebo prostřednictvím zástupce 

uchazeče, a to před výše stanoveným konečným datem a hodinou 
bruselského času. Předání nabídky bude doloženo potvrzením, které vydá 
oddělení Evropského parlamentu pro úřední poštu ve dvou vyhotoveních a na 
kterém bude uvedeno datum a podpis. Den a hodina uvedené v tomto potvrzení 
budou rozhodující. Otevírací doba oddělení pro úřední poštu, kterému mají být 
nabídky předány, je: 

od pondělí do čtvrtka 9:00–12:00 a 14:00–17:00, 

v pátek 9:00–12:00. 

V sobotu, v neděli, o svátcích a ve dnech pracovního volna Evropského parlamentu je 
zavřeno: 1, 21. a 22. května a 1. června. 

Evropský parlament nemůže zaručit, že obdrží nabídky předané jakýmkoli způsobem 
mimo výše uvedenou otevírací dobu oddělení pro úřední poštu. 

Evropský parlament nenese žádnou zodpovědnost za to, že uchazečům nesdělil 
případné změny této otevírací doby oddělení pro úřední poštu,  k nimž mohlo dojít po 
zaslání výzvy k podávání nabídek. Před osobním předáním nabídky se uchazeči musí 
sami přesvědčit o tom, že uvedená otevírací doba stále platí. 

3. Nabídky, které nebudou podány ve lhůtě uvedené výše  v bodech a) a b), budou 
prohlášeny za nevyhovující. 

4. Aby se zachovala důvěrnost a neporušenost nabídek, musí být zásilka doručena ve 
dvojí obálce. Obě obálky budou uzavřené. Uchazeč může pro podání nabídky 
příslušnému útvaru Evropského parlamentu použít štítky v příloze VIII specifikací. Na 
vnitřní i vnější obálce musí být uvedeno:  

 název a adresa útvaru, jemuž je zásilka určena: 

PARLEMENT EUROPEEN 

ODDĚLENÍ EMAS 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 
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Belgie 

Kancelář PHS 06A058 

B-1047 BRUSSELS 
 

 referenční číslo nabídkového řízení: 

VÝZVA K PODÁVÁNÍ NABÍDEK Č. EMAS-2020-001 

 a následující poznámka: 

A NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER NI PAR AUCUNE PERSONNE 
NON HABILITÉE 

Podle velikosti nabídky se pojmem „obálka“ může rozumět balík, krabice nebo jiná 
schránka; rozměry schránky by měly co nejlépe odpovídat rozměrům jejího skutečného 
obsahu. 

Ve všech případech a bez ohledu na druh obalu by uchazeči měli dbát na kvalitu obálek 
nebo obalů použitých pro podání nabídky, aby se zajistilo, že nebudou doručeny roztržené,  
a nebude tudíž zaručena důvěrnost nebo neporušenost jejich obsahu.  

Pokud uchazeč použil samolepicí obálky, musí být přelepeny lepicí páskou, přes kterou se 
odesílatel podepíše. Za podpis se považuje buď vlastnoruční podpis odesílatele, nebo 
podpis a razítko jeho podniku. 

Všechny nabídky, u nichž nebylo možné do společného otevření nabídek zachovat 
důvěrnost obsahu, budou automaticky vyřazeny. 

Na vnější obálce bude rovněž uvedeno jméno uchazeče nebo název firmy  a přesná 
adresa, na kterou mohou být zaslány informace o rozhodnutí týkajícím se jeho nabídky. 

7. OTEVŘENÍ NABÍDEK 

Nabídky budou otevřeny dne 30/06/2020 ve 14:00 v Bruselu.  

Uchazeči, kteří si přejí zúčastnit se otevření nabídek, musí tuto skutečnost sdělit oddělení 
odpovědnému za toto nabídkové řízení nejpozději dva pracovní dny před datem otevření 
nabídek, a to e-mailem zaslaným na adresu emas.tenders@europarl.europa.eu 

Zúčastnit se mohou pouze dva zástupci. Uchazečům, kteří svou účast předem neoznámí, 
bude účast na otevření nabídek odmítnuta. Výše uvedené sdělení musí obsahovat jména 
osob, které se zúčastní otevření nabídek. 

8. OZNÁMENÍ VÝSLEDKŮ 

Evropský parlament souběžně a individuálně informuje každého odmítnutého uchazeče 
elektronickou poštou, že jeho nabídka nebyla přijata. Evropský parlament uvede u každého 
případu důvody odmítnutí nabídky a možné způsoby odvolání. 

Spolu s informací o odmítnutí sdělí Evropský parlament své rozhodnutí o zadání zakázky 
vybranému uchazeči a zároveň upřesní, že toto rozhodnutí neznamená závazek ze strany 
Parlamentu. Smlouva nemůže být podepsána  

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu.
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 před uplynutím 15 kalendářních dnů ode dne následujícího po datu, kdy byla 
souběžně sdělena rozhodnutí o odmítnutí a zadání v případě, že byla výše 
uvedená oznámení zaslána poštou, nebo 

 před uplynutím 10 kalendářních dnů v případě, že byla výše uvedená oznámení 
zaslána elektronickou poštou.  

Rozhodnutí o zadání zakázky bude v každém případě definitivní teprve tehdy, až vybraný 
uchazeč předloží požadované doklady týkající se kritérií pro vyloučení  a výběr uvedených 
v bodech 14 a 15 specifikací a až Evropský parlament tyto doklady přijme. Toto přijetí bude 
sděleno písemně a umožní vybranému uchazeči podepsat smlouvu, pokud uplynula 
uvedená lhůta 15 (resp. 10) kalendářních dnů. 

Každý vyloučený uchazeč, kterého se netýká situace zakládající vyloučení a který podal 
nabídku v souladu se zadávací dokumentací, může obdržet doplňující informace  
o důvodech odmítnutí jeho nabídky, a to na základě písemné žádosti zaslané e-mailem. 
Informace týkající se vlastností a předností vybrané nabídky a jména vybraného uchazeče 
mohou obdržet pouze uchazeči, kteří podali přípustnou nabídku. Určité informace se 
nicméně nemusí sdělovat, pokud by poskytnutí takových informací bránilo vymahatelnosti 
práva, bylo v rozporu s veřejným zájmem či na újmu oprávněným obchodním zájmům 
veřejných či soukromých hospodářských subjektů nebo pokud by poskytnutí takových 
informací bylo na újmu poctivé hospodářské soutěži mezi nimi.  

9. POZASTAVENÍ ŘÍZENÍ 

Pokud je to nezbytné, může Evropský parlament po sdělení výsledků  a před podpisem 
smlouvy pozastavit podpis smlouvy za účelem dodatečného přezkoumání, a to v případě, 
že to odůvodňují žádosti nebo komentáře ze strany odmítnutých nebo poškozených 
uchazečů nebo jakákoli jiná závažná obdržená informace. Tyto žádosti, komentáře nebo 
informace musí být obdrženy během 15 kalendářních dnů ode dne následujícího po datu, 
kdy byla současně oznámena rozhodnutí o odmítnutí a o přidělení zakázky, nebo případně 
zveřejněno oznámení o zadání zakázky. V případě pozastavení jsou všichni uchazeči 
informováni během tří pracovních dnů ode dne rozhodnutí  o pozastavení. 

Po dodatečném přezkoumání v rámci pozastaveného řízení může Evropský parlament své 
rozhodnutí o zadání zakázky potvrdit, pozměnit, nebo případně řízení zrušit. Jakékoli nové 
rozhodnutí musí být odůvodněné a musí být dáno písemně na vědomí všem uchazečům, 
kteří se řízení účastní. 


