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1. ALMINDELIGE BETINGELSER FOR DELTAGELSE I UDBUDDET 

1. Afgivelse af bud indebærer accept af de betingelser, der er fastsat i nærværende 
udbudsdokumenter: udbudsbetingelserne og udkastet til kontrakt. Ovennævnte 
dokumenter fastsætter betingelserne for dette udbud og supplerer gensidigt hinanden. 
I tilfælde af indbyrdes uoverensstemmelse mellem dem har det dokument, der går forud 
for de andre i den rækkefølge, der er angivet i de endelige bestemmelser i udkastet til 
kontrakt, forrang. 

2. Ved at afgive bud giver tilbudsgiveren afkald på egne salgs- eller arbejdsbetingelser. 
Afgivelse af bud binder ved tildeling tilbudsgiveren under kontraktens gennemførelse. 

3. Inden afgivelse af bud skal tilbudsgiveren have truffet alle de foranstaltninger, der er 
nødvendige for at kunne vurdere omfanget og kvaliteten af genstanden for udbuddet 
og eventuelle problemer. Ved at afgive bud erklærer tilbudsgiveren at have kendskab 
til risici og usikkerhedsmomenter i forbindelse med gennemførelsen af kontrakten.  

4. Buddets gyldighedsperiode, hvori tilbudsgiveren skal stå ved samtlige betingelser i sit 
bud, er seks måneder at regne fra fristen for afgivelsen af bud.  

5. Udbudsbetingelserne for kontrakten og udkastet til kontrakt er vedlagt denne opfordring 
til at afgive bud. I udbudsbetingelserne angives alle de dokumenter, der skal vedføjes 
buddet, herunder dokumentation for økonomisk, finansiel, teknisk og faglig formåen.  

6. Denne opfordring til at afgive bud forpligter ikke Europa-Parlamentet. Parlamentet er 
først forpligtet, når kontrakten er underskrevet sammen med den udvalgte tilbudsgiver. 
Afgivelse af bud giver heller ikke ret til tildeling af kontrakten eller en del af denne. 
Europa-Parlamentet kan, indtil kontrakten er underskrevet, enten beslutte ikke at tildele 
kontrakten eller annullere udbudsproceduren, uden at ansøgerne eller tilbudsgiverne 
kan gøre krav på nogen form for godtgørelse af udgifter  i forbindelse hermed, herunder 
eventuelle rejseudgifter. En sådan beslutning vil blive begrundet og meddelt samtlige 
tilbudsgivere. 

7. De potentielle tilbudsgivere underrettes skriftligt om, hvilken afgørelse der træffes 
vedrørende deres bud. 

8. Udgifter i forbindelse med udarbejdelse og afgivelse af bud afholdes af tilbudsgiverne 
og kan ikke godtgøres. 

9. Buddene forbliver Europa-Parlamentets ejendom. 

10. Den videre behandling af svaret på opfordringen til at afgive bud indebærer registrering 
og behandling af personoplysninger (f.eks. navn, adresse, CV). Sådanne oplysninger 
behandles i overensstemmelse med 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. Medmindre andet er anført, er besvarelserne af spørgsmålene og 
personoplysningerne nødvendige for en evaluering af buddet, jf. oplysningerne i 
opfordringen til at afgive bud, og de vil udelukkende blive brugt af EMAS-enheden, der 
er en central enhed tilknyttet Europa-Parlamentets generalsekretær, til dette formål. 
Tilbudsgiveren kan på anmodning få oplyst sine personoplysninger og kan rette 
eventuelle unøjagtige eller ufuldstændige oplysninger. For alle spørgsmål vedrørende 
behandlingen af personoplysninger kan tilbudsgiveren henvende sig til EMAS-
enheden, der er en central enhed tilknyttet Europa-Parlamentets generalsekretær. 
Tilbudsgiveren kan til enhver tid rette henvendelse til Den Europæiske Tilsynsførende 
for Databeskyttelse vedrørende behandlingen af sine personoplysninger.  
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2. SUPPLERENDE OPLYSNINGER  

Tilbudsgivere, der ønsker supplerende oplysninger om udbudsdokumenterne, skal 
fremsætte deres spørgsmål skriftligt inden den sidste frist for modtagelsen af spørgsmål, 
der er nævnt nedenfor i punkt 3, pr. e-mail til følgende adresse:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

Alle anmodninger om yderligere oplysninger forsynes med følgende påtegning:  

EMAS-2020-001 

Den ordregivende myndighed besvarer ikke mundtlige spørgsmål, anmodninger, der er 
fremsendt efter sidste frist, eller anmodninger, der ikke er udformet eller adresseret korrekt.  

De modtagne spørgsmål og de tilhørende svar samles i et brev, som den ordregivende 
myndighed sender til alle tilbudsgiverne inden fristen for fremsendelse af svar som nævnt 
i punkt 3.  

3. FORELØBIG TIDSPLAN FOR UDBUDDET 

Sidste frist for modtagelsen af spørgsmål:     17/06/2020 

Sidste frist for afsendelsen af svar:       19/06/2020 

Sidste frist (dato og tidspunkt) for afgivelse af bud: 23/06/2020 kl. 00.00 

Dato og tidspunkt for åbning af bud:       30/06/2020 kl. 14.00 

Forventet dato for tildelingen af kontrakten: medio juli 

Underskrivelse af kontrakten:  september 2020 

4. BESØG PÅ STEDET- Ikke relevant 

5. BUDDENES INDHOLD OG FORM 

Buddene skal udfærdiges skriftligt på et af Den Europæiske Unions officielle sprog. 

Det skal imidlertid understreges, at arbejdssproget vil være engelsk. 

Deres bud skal omfatte en underskrevet original, hvor hver enkelt side skal være behørigt 
udfyldt og fuldt læselig, således at enhver tvivl om ordlyd og tal undgås.  

Buddet skal: 

 være udfærdiget på tilbudsgiverens officielle brevpapir 

 være underskrevet af tilbudsgiveren eller dennes behørigt bemyndigede repræsentant 

 være afgivet for hele kontrakten 

 være angivet i euro 

 være vedlagt en elektronisk kopi på en USB-nøgle. Den elektroniske kopi skal stemme 
100 % overens med det originale underskrevne bud indgivet på papir. 

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
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Europa-Parlamentets administration vil opfordre tilbudsgiveren til at supplere 
ufuldstændige eller ulæselige bud eller bud, der ikke opfylder formkravene.  

Den første del af buddet skal have følgende overskrift: 

"I – Administrativ del" 

og skal omfatte følgende faneblade:  

Rækkefølgen og nummereringen af fanebladene skal overholdes. 

 Faneblad 1 med titlen "Vedtægter – sammenslutninger" skal omfatte (hvis 
relevant): 

 Vedtægterne for det befuldmægtigede selskab eller for hvert selskab, hvis det drejer 
sig om en sammenslutning af økonomiske aktører, samt hovedsædet, 
kapitalstrukturen, aktionærgruppen og dens andele, sammensætningen af 
bestyrelsen eller et andet officielt dokument, der viser den økonomiske aktørs 
retlige status.  

 Hvis buddet afgives af en sammenslutning, oplysningsskemaet om en 
sammenslutning af økonomiske aktører, jf. bilag V i udbudsbetingelserne, behørigt 
udfyldt, dateret og underskrevet.  

 Faneblad 2 med titlen "Dokumentation angående udelukkelseskriterierne" skal 
omfatte: 

Erklæringen på tro og lov som omhandlet i bilag VIII til udbudsbetingelserne. 

Hvis tilbudsgiveren agter at benytte sig af underentrepriser, skal bilag III udfyldes 
af alle underleverandører, hvis Europa-Parlamentet kræver det. I tilfælde af et 
vindende bud skal alle de nævnte dokumenter også indsendes for alle 
underentreprenører, hvis Parlamentet kræver det. Tilbudsgiveren skal udfylde 
bilag VI for så vidt angår underentreprenørerne. 

 Faneblad 3 med titlen "Dokumentation angående udvælgelseskriterierne" skal 
omfatte: 

Erklæringen på tro og lov som omhandlet i bilag VIII til udbudsbetingelserne. Den 
valgte tilbudsgiver vil være forpligtet til at fremlægge dokumentation for alle 
udelukkelsestilfældene beskrevet i dette bilag 

Se punkt 15.1. Rets- og handleevne i udbudsbetingelserne: 

Tilbudsgiveren skal opfylde mindst én af følgende betingelser: 

a) være optaget i et relevant fagligt register eller brancheregister, undtagen 
internationale organisationer 

b) for så vidt angår tjenesteydelseskontrakter, have en bestemt autorisation, der 
dokumenterer, at vedkommende har tilladelse til at opfylde kontrakten i hjemlandet 
eller til at være medlem af en bestemt faglig organisation. 

 

Se punkt 15.2. Økonomisk og finansiel formåen i udbudsbetingelserne: 
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- dokumentation for en erhvervsansvarsforsikring 

- regnskaber (balancer, resultatopgørelser og enhver form for finansielle oplysninger 
i tilknytning hertil) eller uddrag heraf for en periode på højst de tre seneste afsluttede 
regnskabsår  

- en erklæring om virksomhedens samlede omsætning og omsætningen vedrørende 
de områder, som kontrakten vedrører, i en periode, som ikke må overstige de seneste 
tre disponible regnskabsår. 

 

Se punkt 15.3. Teknisk og faglig formåen i udbudsbetingelserne: 

 - en liste over de betydeligste tjenesteydelser, der er udført i løbet a f de sidste tre 
år, med angivelse af beløb, dato og kunder, offentlige eller private, der på 
anmodning ledsages af erklæringer udstedt af kunderne 

- dokumentation for etablering og/eller certificering af de respektive miljøledelses- 
og kvalitetsstyringssystemer som beskrevet i punkt 15.3. i udbudsbetingelserne. 

 

Den anden del af buddet skal have følgende overskrift: 

"II – Teknisk del" 

og skal omfatte følgende faneblade:  

Rækkefølgen og nummereringen af fanebladene skal overholdes. 

 Faneblad 1 med titlen "Tekniske aspekter" skal omfatte: 

 Alle dokumenter vedrørende de tekniske aspekter af buddet, som tilbudsgiveren 
finder det hensigtsmæssigt at fremlægge. 

 Faneblad 2 med titlen "Produkternes oprindelse – standarder – leverandører" 
skal omfatte: 

 Alle oplysninger om oprindelseslandet for de produkter, der anvendes til 
gennemførelse af kontrakten. 

 Alle oplysninger vedrørende de(n) standard(er), som produkterne opfylder.  

 Navn og adresse på distributørerne og/eller leverandørerne af produkterne, hvis de 
medvirker til gennemførelsen af kontrakten. 

Den tredje del af dossieret skal have følgende overskrift: 

"III – Finansiel del" 

og skal bestå af et enkelt faneblad med alle dokumenter vedrørende de finansielle aspekter 
af buddet med angivelse af det samlede beløb og eventuelt alle enhedsbeløb, ledsaget af 
prislister. 

Rækkefølgen og nummereringen af fanebladene skal overholdes. 
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6. FRIST OG KRAV I FORBINDELSE MED INDGIVELSE AF BUD 

1. Sidste dato og tidspunkt for indgivelse af bud er fastsat til den 23/06/2020 kl. 00.00 
lokal tid i Bruxelles.  

2. Buddene kan efter tilbudsgivernes valg: 

a)  enten sendes med posten pr. rekommanderet brev eller lignende eller med bud 
senest på den dato, der er angivet ovenfor, idet datoen for poststemplet eller 
modtagelsesbeviset er gældende, til følgende adresse: 

EUROPEAN PARLIAMENT 

Official Mail Unit 

Altiero Spinelli Building 

Office 00F256 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Bruxelles 

 EMAS UNIT 

Office PHS 06A058 

B-1047 BRUXELLES 

 
b)  eller indgives til Enheden for Officiel Post personligt eller af en repræsentant for 

tilbudsgiveren senest på den dato og det tidspunkt (lokaltiden i Bruxelles), 
der er fastsat ovenfor. Indgivelsen af buddet bekræftes af et dateret og 
underskrevet modtagelsesbevis i to eksemplarer udstedt af Europa-Parlamentets 
Enhed for Officiel Post. Den dato og det klokkeslæt, der er angivet på 
modtagelsesbeviset, er gældende. Åbningstiderne for Enheden for Officiel Post, 
hvortil buddene skal indgives, er følgende: 

Åbent mandag-torsdag kl. 9-12 og kl. 14-17, 

fredag kl. 9-12. 

Lukket lørdag og søndag og på helligdage og kontorlukkedage i Europa-Parlamentet: 
1., 21. og 22. maj og 1. juni. 

Europa-Parlamentet kan ikke garantere modtagelsen af bud, der afleveres på en 
hvilken som helst måde uden for Enheden for Officiel Posts ovennævnte åbningstider. 

Europa-Parlamentet kan ikke holdes ansvarlig for ikke at have underrettet 
tilbudsgiverne om ændringer i Enheden for Officiel Posts åbningstider foretaget efter 
fremsendelsen af udbudsdokumenterne. Tilbudsgivere, der vil aflevere deres bud 
personligt, skal sikre sig, at de oplyste åbningstider fortsat er gældende.  

3. Bud, der ikke overholder de indgivelsesfrister, der er angivet i litra a) og b) ovenfor, vil 
ikke komme i betragtning. 

4. Af fortrolighedshensyn og for at bevare buddenes integritet skal fremsendelsen ske i 
dobbelt kuvert. Begge kuverter skal være lukkede. Tilbudsgiveren opfordres til at 
anvende bilag VIII til udbudsbetingelserne for at lette fremsendelsen af tilbuddet til den 
kompetente myndighed i Europa-Parlamentet. Både den inderste og den yderste kuvert 
skal være forsynet med  

 modtagerens adresse: 
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EUROPEAN PARLIAMENT 

EMAS UNIT 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Bruxelles 

Belgien 

Office PHS 06A058 

B-1047 BRUXELLES 
 

 udbudsreferencen: 

INVITATION TO TENDER EMAS-2020-001 

 følgende påtegning: 

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

Ordet "kuvert" skal alt efter buddets fysiske størrelse forstås som pakker, kartoner, kasser, 
idet pakkernes størrelse så vidt muligt bør afpasses efter deres faktiske indhold. 

Under alle omstændigheder, og uanset hvilken indpakning der anvendes, opfordres 
tilbudsgiverne til være opmærksomme på kvaliteten af de kuverter eller den indpakning, 
der anvendes til fremsendelse af deres bud, således at det undgås, at de beskadiges, og 
at fortroligheden og buddenes integritet ikke længere kan garanteres.  

Hvis der anvendes selvklæbende kuverter, skal de lukkes med tape med afsenderens 
underskrift hen over tapen. Som afsenderens underskrift betragtes hans håndskrevne 
underskrift eller underskriften og virksomhedens stempel. 

Ethvert bud, hvor fortroligheden ikke har kunnet bevares indtil den fælles åbning af 
buddene, vil automatisk blive afvist. 

På den yderste kuvert angives ligeledes tilbudsgiverens navn eller firmanavn samt den 
adresse, hvortil der kan sendes besked om resultatet af buddet.  

7. ÅBNING AF BUDDENE 

Buddene vil blive åbnet i Bruxelles den 30/06/2020 kl. 14.00.  

Tilbudsgivere, der ønsker at deltage i åbningen af buddene, bedes senest to arbejdsdage 
inden datoen for åbningen af buddene give den ansvarlige tjenestegren meddelelse herom 
pr. e-mail til emas.tenders@europarl.europa.eu 

De bedes desuden kun sende to personer. Tilbudsgivere, der undlader at give meddelelse, 
vil automatisk blive nægtet adgang til åbningen. Navnene på de personer, der skal deltage 
i åbningen af buddene, skal angives i ovennævnte meddelelse. 

8. MEDDELELSE OM RESULTATERNE 

Europa-Parlamentet informerer samtidigt og individuelt pr. brev, e-mail eller fax hver enkelt 
tilbudsgiver om, at deres bud ikke er blevet udvalgt. Parlamentet angiver i hvert enkelt 
tilfælde, hvorfor buddet er blevet afvist, samt hvilke muligheder der er for at klage.  

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
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Europa-Parlamentet giver samtidig med meddelelserne om afvisning den udvalgte 
tilbudsgiver meddelelse om tildelingen af kontrakten, idet det præciseres, at dette ikke 
forpligter institutionen. Kontrakten kan først underskrives efter  

 en periode på femten kalenderdage at regne fra dagen efter datoen for den 
samtidige meddelelse om afgørelserne om afvisning og tildeling, hvis de 
ovennævnte meddelelser sendes med posten, eller 

 en periode på ti kalenderdage, hvis de ovennævnte meddelelser sendes ad 
elektronisk vej.  

Afgørelsen om tildeling vil under alle omstændigheder først være endelig, når den udvalgte 
tilbudsgiver har fremlagt den krævede dokumentation vedrørende udelukkelses- og 
udvælgelseskriterierne, jf. punkt 14 og 15 i udbudsbetingelserne, og denne dokumentation 
er godkendt af Europa-Parlamentet. Der vil altid blive givet skriftlig meddelelse om en 
sådan godkendelse, som betyder, at den udvalgte tilbudsgiver kan skrive under på 
kontrakten, hvis fristen på 15 (henholdsvis ti) kalenderdage er udløbet.  

Enhver afvist tilbudsgiver, der ikke befinder sig i en udelukkelsessituation, og hvis tilbud er 
i overensstemmelse med udbudsdokumenterne, kan få supplerende oplysninger om 
årsagerne til afvisningen af buddet, hvis der anmodes herom skriftligt pr. e -mail. Kun 
tilbudsgivere, hvis bud er blevet godkendt, kan anmode om oplysninger om de kvaliteter 
og relative fordele, der kendetegner det valgte bud, samt den udvalgte tilbudsgivers navn. 
Imidlertid kan man undlade at give oplysninger om bestemte elementer, hvis det  er i 
modstrid med lovgivningen eller den offentlige interesse, skader offentlige eller private 
virksomheders legitime forretningsinteresser eller vil kunne skade en loyal konkurrence 
mellem disse. 

9. INDSTILLING AF PROCEDUREN 

Om nødvendigt kan Europa-Parlamentet efter meddelelsen af resultaterne og inden 
underskrivelsen af kontrakten udsætte denne underskrivelse med henblik på yderligere 
undersøgelser, hvis anmodningerne eller kommentarerne fra de afviste tilbudsgivere eller 
enhver anden relevant oplysning berettiger det. De pågældende anmodninger, 
kommentarer eller oplysninger skal indgå i den periode på 15 kalenderdage at regne fra 
dagen efter datoen for den samtidige meddelelse om afgørelserne om afvisning og tildeling 
eller, hvis relevant, offentliggørelsen af en meddelelse om tildeling af kontrakten. I tilfælde 
af indstilling af proceduren vil alle tilbudsgivere blive informeret inden for tre arbejdsdage 
efter afgørelsen herom. 

Efter yderligere undersøgelser som følge af indstillingen af proceduren kan Eur opa-
Parlamentet bekræfte sin afgørelse om tildeling, ændre den eller eventuelt annullere 
proceduren. Enhver ny afgørelse vil blive begrundet og meddelt skriftligt til alle 
tilbudsgiverne, der stadig er med i proceduren. 


