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1. TARJOUSKILPAILUUN OSALLISTUMISEN YLEISET EHDOT 

1. Tarjouksen tekeminen merkitsee, että tarjoaja hyväksyy ehdot, joista määrätään tähän 
tarjouspyyntöön kuuluvissa asiakirjoissa, jotka ovat tarjouseritelmä ja luonnos 
sopimukseksi. Edellä mainituissa asiakirjoissa vahvistetaan tämän tarjouskilpailun 
ehdot, ja asiakirjat täydentävät toisiaan. Mikäli asiakirjat ovat ristiriidassa keskenään, 
jokainen asiakirja on etusijalla toisiin asiakirjoihin nähden sopimusluonnoksen 
loppumääräysten mukaisessa järjestyksessä. 

2. Tarjouksen tehdessään tarjoaja luopuu omista myynti- tai urakkaehdoistaan. 
Tarjouksen tekeminen sitoo valittua tarjoajaa sopimuksen täyttämisen ajan. 

3. Tarjoajan on ennen tarjouksen tekemistä toteutettava kaikki tarvittavat toimet 
arvioidakseen tarjouspyynnön laajuuden ja laadun sekä siihen liittyvät mahdolliset 
vaikeudet. Tarjouksen tehdessään tarjoaja hyväksyy sopimuksen täyttämiseen liittyvät 
riskit ja epävarmuustekijät. 

4. Tarjousten voimassaoloaika, jonka ajan tarjoaja velvoitetaan pitämään voimassa kaikki 
tarjouksensa ehdot, on kuusi kuukautta alkaen tarjousten jättämisen määräpäivästä.  

5. Hankintaan liittyvä tarjouseritelmä ja luonnos sopimukseksi ovat tämän tarjouspyynnön 
liitteenä. Tarjouseritelmässä luetellaan kaikki tarjoukseen liitettävät asiakirjat, mukaan 
lukien asiakirjatodisteet taloudellisista ja rahoitusta koskevista resursseista, teknisestä 
suorituskyvystä ja ammatillisesta pätevyydestä.  

6. Tämä tarjouspyyntö ei sido millään tavoin Euroopan parlamenttia. Tarjouspyyntö on 
Euroopan parlamentin kannalta sitova vasta siinä vaiheessa, kun sopimus valitun 
tarjoajan kanssa on allekirjoitettu. Tarjouksen tekeminen ei myöskään oikeuta tarjoajaa 
millään tavoin sopimuksen tai sen osan saamiseen. Euroopan parlamentti voi 
sopimuksen allekirjoittamiseen asti peruuttaa hankintamenettelyn niin että ehdokkaat 
tai tarjoajat eivät voi vaatia korvausta aiheutuneista kuluista, mahdolliset 
matkakustannukset mukaan luettuina. Tässä tapauksessa päätös perustellaan ja 
annetaan tiedoksi kaikille tarjoajille. 

7. Tarjoajille ilmoitetaan kirjallisesti tarjousta koskevasta päätöksestä. 

8. Tarjoajat vastaavat tarjousten valmistelusta ja jättämisestä aiheutuvista kuluista, joita 
ei voida korvata. 

9. Tarjoukset jäävät Euroopan parlamentin omaisuudeksi. 

10. Tarjouksen jatkokäsittely edellyttää henkilötietojen (esimerkiksi nimi, osoite ja CV) 
rekisteröintiä ja käsittelyä. Kyseisiä tietoja käsitellään luonnollisten henkilöiden 
suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetun asetuksen 
(EU) N:o 2018/1725 mukaisesti. Jollei toisin ilmoiteta, vastaukset kysymyksiin sekä 
pyydetyt henkilötiedot ovat välttämättömiä, jotta tarjousta voidaan arvioida 
tarjouspyynnössä esitettyjen eritelmien mukaisesti, ja niitä käsittelee tätä tarkoitusta 
varten ainoastaan EMAS-yksikkö, joka toimii suoraan Euroopan parlamentin 
pääsihteerin alaisuudessa. Tarjoajalle voidaan pyynnöstä välittää tämän omat 
henkilötiedot, ja tarjoaja voi korjata kaikki virheelliset tai puutteelliset tiedot. Suoraan 
Euroopan parlamentin pääsihteerin alaisuudessa toimiva EMAS-yksikkö antaa 
tarjoajalle lisätietoa kaikista henkilötietojen käsittelyä koskevista kysymyksistä.  
Tarjoajalla on oikeus kääntyä milloin tahansa Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen, 
kun on kyse tarjoajan henkilötietojen käsittelystä. 
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2. LISÄTIETOJA  

Tarjoajat, jotka haluavat saada lisätietoja tarjouspyyntöasiakirjoista, voivat lähettää 
kysymyksensä kirjallisesti 3 kohdassa mainittuun kysymysten vastaanottamisen 
määräaikaan mennessä sähköpostitse seuraavaan osoitteeseen:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

Lisätietoja koskevaan pyyntöön on liitettävä seuraava maininta: 

EMAS-2020-001 

Hankintaviranomainen ei vastaa suullisiin kysymyksiin, vahvistetun määräajan jälkeen 
esitettyihin kysymyksiin eikä väärin muotoiltuihin tai väärin osoitettuihin kysymyksiin.  

Hankintaviranomainen lähettää vastaanotetut kysymykset ja niitä koskevat vastaukset 
kaikille tarjoajille 3 kohdassa mainittuun vastausten lähettämisen määräaikaan mennessä.  

3. TARJOUSPYYNNÖN ALUSTAVA AIKATAULU 

Kysymysten vastaanottamisen määräaika:  17.06.2020 

Vastausten lähettämisen määräaika:    19.06.2020 

Tarjousten jättämisen määräaika:     23.06.2020 klo 00:00 keskiyöllä  

Tarjousten avaamispäivä ja kellonaika:   30.06.2020 klo 14.00 

Sopimuksenteon todennäköinen ajankohta:  heinäkuun puoliväli 

Sopimuksen allekirjoittaminen:      syyskuu 2020 

4. TUTUSTUMISKÄYNTI – Ei sovelleta. 

5. TARJOUSTEN SISÄLTÖ JA ESITTÄMINEN 

Tarjouksen voi tehdä ainoastaan kirjallisesti jollakin Euroopan unionin virallisella kielellä.  

Työkieli on kuitenkin englanti. 

Tarjoukseen on sisällytettävä allekirjoitettu alkuperäinen tarjous, jonka jokainen sivu on 
täytettävä asianmukaisesti ja täysin luettavasti kaikkien mahdollisten termeihin ja 
numeroihin liittyvien epäselvyyksien välttämiseksi.  

Tarjous on 

 laadittava tarjoajan omalle kirjelomakkeelle 

 varustettava tarjoajan tai sen asianmukaisesti valtuuttaman henkilön allekirjoituksella 

 tehtävä koko hankinnasta 

 esitettävä euroina 

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
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 esitettävä muistitikulla olevan sähköisen jäljennöksen kera. Sähköisen jäljennöksen on 
oltava täysin paperiversiona toimitetun allekirjoitetun alkuperäisen tarjouksen 
mukainen. 

Euroopan parlamentin hallinto pyytää tarjoajaa täydentämään puutteellista tai epäselvää 
tarjousta taikka tarjousta, joka ei ole pyydetyssä muodossa.  

Tarjouksen ensimmäinen osa on 

I – Hallinnollinen osa 

ja se on jaettava seuraaviin osioihin:  

Järjestystä ja osioiden numerointia on ehdottomasti noudatettava. 

 Osion 1 ”Oikeudellinen asema ja yhtiöjärjestys – ryhmittymät” on sisällettävä 
(soveltuvissa tapauksissa) 

 valtuutetun yrityksen tai, jos kyseessä on talouden toimijoiden ryhmittymä, kunkin 
yrityksen yhtiöjärjestys sekä tiedot sen sääntömääräisestä kotipaikasta, 
pääomarakenteesta, osakkaista ja omistusosuuksista sekä sen hallintoneuvoston 
tai johtokunnan kokoonpano tai muu asiakirja, josta käy ilmi talouden toimijan 
oikeudellinen asema  

 jos tarjouksen on jättänyt talouden toimijoiden ryhmittymä, talouden toimijoiden 
ryhmittymiä koskeva lomake, joka on tarjouseritelmän liitteessä V, asianmukaisesti 
täytettynä, päivättynä ja allekirjoitettuna.  

 Osion 2 ”Poissulkemisperusteita koskevat asiakirjatodisteet” on sisä llettävä 

tarjouseritelmän liitteessä III esitetty kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus. 

Jos tarjoaja aikoo käyttää alihankintaa, kaikkien alihankkijoiden on täytettävä 
liite III, jos parlamentti sitä vaatii. Valitun tarjoajan on myös toimitettava kaikki 
edellä mainitut asiakirjat jokaisen ehdotetun alihankkijan osalta, jos parlamentti 
sitä vaatii. Tarjoajan on täytettävä alihankkijoita koskeva liite VI.  

 Osion 3 ”Valintaperusteita koskevat asiakirjatodisteet” on sisällettävä 

tarjouseritelmän liitteessä III esitetty kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus. 
Valitun tarjoajan on toimitettava asiakirjatodisteet kaikista tässä liitteessä esitetyistä 
valintaperusteista. 

Ks. tarjouseritelmän 15.1 kohta (Oikeustoimikelpoisuus ja sääntelyyn liittyvä 
kelpoisuus): 

Tarjoajan on täytettävä vähintään yksi seuraavista ehdoista: 

a) se kuuluu ammatti- tai kaupparekisteriin, lukuun ottamatta kansainvälisiä järjestöjä 

b) kun on kyse palveluhankintasopimuksesta, tarjoajalla on oltava erityinen lupa, joka 
osoittaa, että sillä on valtuudet täyttää sopimus sijoittautumisvaltiossaan, tai sen on 
oltava tietyn ammattialajärjestön jäsen. 
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Ks. tarjouseritelmän 15.2 kohta (Rahoitusta koskevat ja taloudelliset resurssit):  

- todiste ammatinharjoittajan vastuuvakuutuksesta 

- tilinpäätöslaskelmat (taseet, tuloslaskelmat ja kaikki muut rahoitustiedot) tai otteet 
niistä enintään kolmelta viimeksi päättyneeltä varainhoitovuodelta  

- selvitys kokonaisliikevaihdosta ja liikevaihdosta sopimuksen kohteena olevalla 
toimialalla enintään kolmelta viimeksi kuluneelta varainhoitovuodelta, joilta tiedot ovat 
saatavilla. 

 

Ks. tarjouseritelmän 15.3 kohta (Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys):  

 – luettelo tärkeimmistä palvelutoimituksista viimeksi kuluneilta kolmelta vuodelta 
sekä tiedot niiden arvosta, ajankohdasta sekä julkisista tai yksityisistä asiakkaista ja 
pyydettäessä asiakkaiden antamat lausunnot 

– todiste tarjouseritelmän 15.3 kohdassa kuvattujen ympäristö- ja 
laadunhallintajärjestelmien perustamisesta ja/tai niitä koskeva sertifiointi. 

 

Tarjouksen toinen osa on 

II – Tekninen osa 

ja se on jaettava seuraaviin osioihin:  

Järjestystä ja osioiden numerointia on ehdottomasti noudatettava. 

 Osion 1 ”Tekniset asiakirjat” on sisällettävä 

 kaikki tarjouksen teknisiin näkökohtiin liittyvät asiakirjat, joiden esittämistä tarjoaja 
pitää aiheellisena. 

 Osion 2 ”Tuotteiden alkuperä – standardit – tavarantoimittajat” on sisällettävä 

 tiedot sopimuksen täyttämisessä käytettävien tuotteiden alkuperämaasta 

 tiedot standardista/standardeista, jonka/joiden mukaisia tuotteet ovat 

 näiden tuotteiden jälleenmyyjien ja/tai tavaratoimittajien nimet ja osoitteet siinä 
tapauksessa, että ne osallistuvat sopimuksen täyttämiseen. 

Tarjouksen kolmas osa on 

III – Taloudellinen osa 

ja siinä on oltava yksi osio, joka sisältää kaikki tarjouksen hintaan liittyvät asiakirjat. Siinä 
esitetään tarjouksen kokonaissumma sekä tarvittaessa yksikköhinnat ja hinnastot.  

Järjestystä ja osioiden numerointia on noudatettava. 
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6. TARJOUSTEN JÄTTÄMISTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄAJAT JA EHDOT 

1. Tarjousten jättämisen määräpäivä ja kellonaika on 23.06.2020 klo 00.00 keskiyöllä 
Brysselin aikaa.  

2. Tarjoaja voi toimittaa tarjouksensa 

a)  joko postitse (kirjattu lähetys tai vastaava) tai lähettipalvelua käyttäen viimeistään 
edellä ilmoitettuna määräpäivänä, jolloin lähetyspäiväksi katsotaan postileiman 
tai lähetystodistuksen päivämäärä, seuraavaan osoitteeseen: 

EUROPEAN PARLIAMENT 

Official Mail Unit 

Altiero Spinelli Building 

Office 00F256 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

 EMAS UNIT 

Office PHS 06A058 

B-1047 BRUSSELS 

 
b)  tai virkapostiyksikköön henkilökohtaisesti tai edustajaa käyttäen viimeistään 

edellä vahvistettuna määräpäivänä ja kellonaikana Brysselin aikaa. 
Tarjouksen jättäminen vahvistetaan Euroopan parlamentin virkapostiyksikön 
kahtena kappaleena antamalla päivätyllä ja allekirjoitetulla kuitilla. 
Jättämisajankohdaksi katsotaan kuitin päivämäärä ja kellonaika. 
Virkapostiyksikkö, johon tarjoukset on jätettävä, on avoinna 

maanantaista torstaihin klo 9.00–12.00 ja 14.00–17.00, 

perjantaisin klo 9.00–12.00. 

Virkapostiyksikkö on suljettu lauantaisin ja sunnuntaisin sekä Euroopan parlamentin 
vapaapäivinä 1., 21. ja 22. toukokuuta sekä 1. kesäkuuta. 

Euroopan parlamentti ei voi taata tarjousten vastaanottoa missään muodossa edellä 
ilmoitettujen virkapostiyksikön aukioloaikojen ulkopuolella. 

Euroopan parlamenttia ei voida pitää vastuullisena siitä, että se ei ole ilmoittanut 
tarjoajille tarjouspyyntöasiakirjojen lähettämisen jälkeen tehdyistä muutoksista 
virkapostiyksikön aukioloaikoihin. Tarjoajien on otettava selvää ilmoitettujen 
aikataulujen paikkansapitävyydestä ennen tarjousten jättämistä virkapostiyksikköön.  

3. Tarjouksia, joita ei ole toimitettu edellä a ja b alakohdassa esitettyjä määräaikoja 
noudattaen, ei oteta käsiteltäväksi. 

4. Tarjousten luottamuksellisuuden ja koskemattomuuden säilyttämiseksi lähetys on 
toimitettava kahdessa sisäkkäisessä kirjekuoressa. Molemmat kirjekuoret on 
suljettava. Tarjoajien on käytettävä tarjouspyynnön liitettä VIII tarjouksen 
toimittamiseen Euroopan parlamentin asiasta vastaavalle yksikölle. Molempiin 
kirjekuoriin on merkittävä  

 vastaanottavan yksikön nimi ja osoite: 
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EUROPEAN PARLIAMENT 

EMAS UNIT 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

Belgium 

Office PHS 06A058 

B-1047 BRUSSELS 
 

 tarjouspyynnön viite: 

INVITATION TO TENDER EMAS-2020-001 

 seuraava maininta: 

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

Tarjousasiakirjojen koosta riippuen sanalla ”kirjekuori” voidaan tarkoittaa myös pakettia, 
laatikkoa tai muuta pakkausta. Pakkausten koon olisi vastattava mahdollisimman hyvin 
niiden sisällön kokoa. 

Tarjoajien on kaikissa tapauksissa ja pakkauksesta riippumatta pidettävä huolta siitä, että 
tarjouksen lähettämisessä käytetyt kirjekuoret ovat hyvälaatuisia, jotta lähetysten sisällön 
luottamuksellisuus ja niiden koskemattomuus eivät vaarannu pakkauksen rikkoutumisen 
vuoksi. 

Jos käytetään itseliimautuvia kirjekuoria, ne on suljettava teipillä, johon tulee lähettäjän 
allekirjoitus. Lähettäjän allekirjoitukseksi katsotaan joko tämän nimikirjoitus tai nimikirjoitus 
ja yrityksen leima. 

Kaikki tarjoukset, joiden sisällön luottamuksellisuus ei säily kaikkien tarjousten avaamiseen 
saakka, hylätään automaattisesti. 

Ulompaan kirjekuoreen on kirjoitettava lisäksi tarjoajan nimi tai toiminimi sekä tarkka osoite, 
johon tarjoajalle voidaan ilmoittaa tarjousta koskevasta päätöksestä. 

7. TARJOUSTEN AVAAMINEN 

Tarjoukset avataan Brysselissä 30.06.2020 klo 14.00.  

Tarjoajien, jotka haluavat osallistua tarjousten avaamistilaisuuteen, on ilmoitettava siitä 
tämän hankintamenettelyn hallinnoinnista vastaavalle yksikölle viimeistään kaksi työpäivää 
ennen tarjousten avaamista. Ilmoitus on lähetettävä sähköpostitse osoitteeseen  
emas.tenders@europarl.europa.eu. 

Ainoastaan kaksi edustajaa voi osallistua. Tarjoajilta, jotka eivät tee ilmoitusta, evätään 
automaattisesti pääsy tarjousten avaamistilaisuuteen. Tarjousten avaamistilaisuuteen 
osallistuvien henkilöiden nimet on ilmoitettava edellä mainitussa ilmoituksessa. 

  

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
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8. TULOKSISTA TIEDOTTAMINEN 

Euroopan parlamentti ilmoittaa samanaikaisesti ja erikseen jokaiselle hylätylle tarjoajalle 
sähköisesti, ettei tämän tarjousta ole hyväksytty. Euroopan parlamentti ilmoittaa kussakin 
tapauksessa tarjouksen hylkäämisen syyt ja mahdolliset muutoksenhakukeinot.  

Samaan aikaan hylkäämisilmoitusten lähettämisen kanssa Euroopan parlamentti ilmoittaa 
valitulle tarjoajalle ratkaisupäätöksestä täsmentäen, että tiedoksi annettu päätös ei sido 
toimielintä. Sopimus voidaan allekirjoittaa vasta  

 15 kalenteripäivän kuluttua sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hylkäämis- ja 
ratkaisupäätöksistä ilmoitettiin samanaikaisesti, jos edellä mainitut ilmoitukset 
toimitetaan postitse, tai 

 10 kalenteripäivän kuluttua, jos edellä mainitut ilmoitukset toimitetaan sähköisesti.  

Ratkaisupäätös on joka tapauksessa lopullinen vasta, kun valittu tarjoaja on toimittanut 
tarjouseritelmän 14 ja 15 kohdassa vaaditut poissulkemis- ja valintaperusteita koskevat 
asiakirjatodisteet ja kun Euroopan parlamentti on hyväksynyt ne. Hyväksymisestä 
ilmoitetaan aina kirjallisesti, ja se antaa valitulle tarjoajalle mahdollisuuden allekirjoittaa 
sopimus, jos 15 (tai 10) kalenteripäivän määräaika on kulunut umpeen. 

Hylätyt tarjoajat, jotka eivät ole poissulkemistilanteessa ja joiden tarjous on hankinta-
asiakirjojen mukainen, voivat pyytää lisätietoja tarjouksensa hylkäämisen syistä 
sähköpostitse. Vain ne tarjoajat, jotka ovat jättäneet hyväksyttävän tarjouksen, voivat 
saada tietoja valitun tarjouksen ominaisuuksista ja sen eduista muihin tarjouksiin nähden, 
ja niille voidaan ilmoittaa sen tarjoajan nimi, jonka kanssa sopimus tehdään. Tietyt tiedot 
voidaan kuitenkin jättää ilmoittamatta, jos niiden ilmoittaminen estäisi lain soveltamista, 
olisi yleisen edun vastaista, haittaisi julkisten tai yksityisten yritysten oikeutettuja kaupallisia 
etuja tai voisi vääristää niiden välistä tervettä kilpailua. 

9. MENETTELYN KESKEYTTÄMINEN 

Tuloksista ilmoitettuaan ja ennen sopimuksen allekirjoittamista Euroopan parlamentti voi 
tarvittaessa lykätä sopimuksen allekirjoittamista lisätutkimusten ajaksi, jos tämä on 
perusteltua hylättyjen tai vahinkoa kärsineiden tarjoajien esittämien pyyntöjen tai 
huomautusten taikka vastaanotettujen muiden merkityksellisten tietojen perusteella. 
Pyynnöt, huomautukset tai kyseiset tiedot on toimitettava ennen kuin on kulunut 
15 kalenteripäivää sitä päivää seuraavasta päivästä, jona hylkäämis- ja 
ratkaisupäätöksistä ilmoitettiin samanaikaisesti, tai soveltuvissa tapauksissa sopimuksen 
tekemistä koskevan ilmoituksen julkaisupäivästä. Menettelyn lykkäämisestä ilmoitetaan 
kaikille tarjoajille kolmen työpäivän kuluessa lykkäämispäätöksestä. 

Menettelyn lykkäämisen jälkeen suoritettavien lisätutkimusten perusteella Euroopan 
parlamentti voi vahvistaa ratkaisupäätöksensä, muuttaa sitä tai tarvittaessa peruuttaa 
menettelyn. Uudet päätökset perustellaan ja annetaan kirjallisesti tiedoksi kaikille 
tarjouskilpailuun osallistuneille tarjoajille. 


