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1. OPĆI UVJETI ZA SUDJELOVANJE U POSTUPKU JAVNE NABAVE 

1. Podnošenjem ponude ponuditelj prihvaća uvjete iz dokumentacije za nadmetanje koju 
čine: specifikacije i nacrt ugovora. Uvjeti ovog poziva na nadmetanje utvrđeni su u 
navedenim dokumentima koji se međusobno dopunjuju. U slučaju proturječnosti među 
dokumentima prioritet dokumenata utvrđen je redoslijedom koji je definiran u završnim 
odredbama nacrta ugovora. 

2. Podnošenjem ponude ponuditelj se odriče vlastitih uvjeta prodaje ili rada. Podnošenje 
ponude obvezuje ponuditelja tijekom izvršavanja ugovora ako se s njim sklopi ugovor. 

3. Prije podnošenja ponude ponuditelj je dužan poduzeti sve potrebne mjere kako bi se 
pravilno upoznao s obujmom i prirodom predmeta javne nabave kao i s mogućim 
poteškoćama. Podnošenjem ponude ponuditelj potvrđuje da je upoznat s rizicima i 
problemima povezanim s izvršenjem ugovora. 

4. Rok valjanosti ponude, u kojem je ponuditelj dužan pridržavati se svih uvjeta svoje 
ponude, iznosi šest mjeseci od isteka roka za dostavu ponuda.  

5. Ovom pozivu priložene su specifikacije koje se odnose na ugovor i nacrt ugovo ra. U 
specifikacijama su navedeni svi dokumenti koje je potrebno priložiti ponudi, uključujući 
dokaze o ekonomskoj, financijskoj, tehničkoj i stručnoj sposobnosti.  

6. Ovaj poziv na nadmetanje nije obvezujući za Europski parlament. Obveza nastaje tek 
potpisivanjem ugovora s odabranim ponuditeljem. Isto tako, podnošenjem ponude 
ponuditelj ne stječe pravo na sklapanje ugovora ili dijela ugovora. Europski parlament 
može do potpisivanja ugovora otkazati postupak javne nabave, a da natjecatelji ili 
ponuditelji nemaju pravo tražiti naknadu za nastale troškove, npr. putne troškove. Ako 
to bude potrebno, razlozi takve odluke navest će se i priopćiti svim ponuditeljima.  

7. Ponuditelji će pisanim putem biti obaviješteni o donesenoj odluci o odabiru ponude.  

8. Troškove nastale prilikom pripreme i podnošenja ponuda snose ponuditelji sami i oni 
im neće biti nadoknađeni. 

9. Ponude ostaju u vlasništvu Europskog parlamenta. 

10. Nakon odaziva ponuditelja na poziv na nadmetanje bilježe se i obrađuju osobni podaci 
(npr. ime, adresa, životopis). Oni se obrađuju u skladu s Uredbom (EU) br. 2018/1725 
o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, 
uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka. Ako nije drugačije 
navedeno, u skladu sa specifikacijama poziva na dostavu ponuda, odgovori na pitanja 
i zatraženi osobni podaci nužni su za ocjenjivanje ponuda i u tu će ih svrhu obrađivati 
isključivo Odjel za ekološko upravljanje i reviziju (EMAS), središnja služba podređena 
glavnom tajniku Europskog parlamenta. Ponuditelji na zahtjev mogu dobiti uvid u svoje 
osobne podatke te mogu ispraviti one koji su netočni ili nepotpuni. U vezi sa svim 
pitanjima povezanima s obradom svojih osobnih podataka mogu se obratiti EMAS-u, 
središnjoj službi podređenoj glavnom tajniku Europskog parlamenta. Ponuditelji imaju 
pravo u svakom trenutku obratiti se europskom nadzorniku zaštite podataka u vezi s 
obradom svojih osobnih podataka. 

2. DODATNE INFORMACIJE  

Ponuditelji koji žele dobiti dodatne informacije o dokumentaciji za nadmetanje svoja pitanja 
trebaju uputiti u pisanom obliku prije isteka roka za postavljanje pitanja navedenog u točki 
3. na sljedeću adresu e-pošte:  
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emas.tenders@europarl.europa.eu 

Zahtjevi za dodatne informacije moraju sadržavati oznaku: 

EMAS-2020-001 

Javni naručitelj neće odgovarati na usmeno postavljena pitanja, na pitanja upućena nakon 
isteka roka kao ni na pogrešno sastavljena ili adresirana pitanja.  

Sva pristigla pitanja zajedno s odgovorima javni će naručitelj poslati svim natjecateljima 
prije isteka roka za slanje odgovora navedenog u točki 3.  

3. PREDVIĐENI VREMENSKI RASPORED POSTUPKA JAVNE NABAVE 

Rok za postavljanje pitanja:      17.06.2020. 

Rok za slanje odgovora:       19.06.2020. 

Rok za dostavu ponuda:       23.06.2020. u 00:00 (ponoć)  

Datum i vrijeme otvaranja ponuda:   30.06.2020. u 14:00 

Predviđeni datum odabira ponuditelja: sredina srpnja 

Potpisivanje ugovora: rujan 2020. 

4. TERENSKI POSJET – Ne primjenjuje se 

5. SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PONUDE 

Ponude moraju biti sastavljene u pisanom obliku na jednom od službenih jezika Europske 
unije. 

Međutim, radni jezik bit će engleski. 

Vaša ponuda mora sadržavati potpisani original, a svaka stranica mora biti pravilno 
ispunjena i jasno čitljiva kako bi se uklonila i najmanja dvojba u pogledu formulacije riječi i 
brojki.  

Ponude moraju: 

 biti sastavljene na papiru sa zaglavljem ponuditelja 

 nositi potpis ponuditelja ili njegova propisno ovlaštenog zastupnika 

 biti podnesene za ugovor u cijelosti 

 biti izražene u eurima 

 biti podnesene u elektroničkom obliku na USB-u. Elektronički primjerak mora biti u 
potpunosti istovjetan s originalnom potpisanom ponudom podnesenom u papirnatom 
obliku. 

Administracija Europskog parlamenta tražit će od ponuditelja da dopuni svaku nepotpunu 
ili nečitljivu ponudu ili ponudu koja nije dostavljena u traženom formatu.  

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
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Prvi dio ponude mora biti naslovljen: 

„I. Administrativni dio” 

i biti podijeljen na sljedeće odjeljke:  

Redoslijed i numeriranje odjeljaka moraju se strogo poštovati. 

 Odjeljak 1. naslovljen „Statut – Zajednica gospodarskih subjekata” mora 
sadržavati (ako je primjenjivo): 

 statut društva ovlaštenog za zastupanje ili svakog društva u slučaju zajednice 
gospodarskih subjekata i informacije o sjedištu, strukturi kapitala, dioničarima i 
njihovim udjelima, sastavu upravnog odbora ili bilo koji drugi službeni dokument 
kojim se prikazuje pravni status gospodarskog subjekta;  

 ako ponudu podnosi zajednica gospodarskih subjekata: obrazac s podacima o 
zajednici gospodarskih subjekata koji se nalazi u Prilogu V. Specifikacijama, 
pravilno ispunjen, datiran i potpisan.  

 Odjeljak 2. naslovljen „Popratni dokumenti u vezi s razlozima za isključenje” 
mora sadržavati: 

izjavu iz Priloga III. Specifikacijama. 

Ako ponuditelj namjerava koristiti podugovaranje, svi podugovaratelji na zahtjev 
Parlamenta moraju ispuniti Prilog III. U slučaju odabrane ponude svi se navedeni 
dokumenti moraju dostaviti i za svakog predloženog podugovaratelja ako 
Parlament tako zatraži. Ponuditelj za podugovaratelje mora ispuniti Prilog VI.  

 Odjeljak 3. naslovljen „Popratni dokumenti u vezi s uvjetima sposobnosti” mora 
sadržavati: 

izjavu iz Priloga III. Specifikacijama. Odabrani ponuditelj morat će dostaviti dokumente 
kao dokaz za sve uvjete sposobnosti opisane u tom prilogu. 

Vidi točku 15.1. Specifikacija – Pravna i regulatorna sposobnost 

Ponuditelj mora ispunjavati barem jedan od sljedećih uvjeta: 

(a) mora biti upisan u relevantni strukovni ili sudski (trgovački) registar, osim u slučaju 
međunarodnih organizacija 

(b) za ugovore o uslugama – mora imati posebno odobrenje kojim se dokazuje da je 
ovlašten za izvršavanje ugovora u zemlji poslovnog nastana ili mora biti član 
određene strukovne organizacije. 

 

Vidi točku 15.2. Specifikacija – Financijska i ekonomska sposobnost 

- dokaz o osiguranju od profesionalnog rizika 

- financijski izvještaji (bilance, izvještaj o dobiti i gubitku te drugi financijski podaci) ili 
izvadci iz financijskih izvještaja za razdoblje od najviše tri posljednje godine za koje su 
računi zaključeni  
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- izjava o ukupnom prometu i prometu u području obuhvaćenom ugovorom za 
razdoblje od najviše tri dostupne posljednje financijske godine.  

 

Vidi točku 15.3. Specifikacija – Tehnička i stručna sposobnost 

 − popis glavnih usluga pruženih u posljednje tri godine, s navedenim iznosima, 
datumima i korisnicima, bilo da je riječ o javnim bilo o privatnim korisnicima, 

kojemu na zahtjev treba priložiti izjave korisnika 

− dokaz o osnivanju i/ili certifikat za odgovarajuće sustave upravljanja okolišem i 
kvalitetom, kako je opisano u točki 15.3. Specifikacija. 

 

Drugi dio ponude mora biti naslovljen: 

„II. Tehnički dio” 

i biti podijeljen na sljedeće odjeljke:  

Redoslijed i numeriranje odjeljaka moraju se strogo poštovati. 

 Odjeljak 1. naslovljen „Tehnička dokumentacija” mora sadržavati: 

 sve dokumente koji se odnose na tehnički aspekt ponude koje ponuditelj smatra 
potrebnima dostaviti. 

 Odjeljak 2. naslovljen „Podrijetlo proizvoda – Norme – Dobavljači” mora 
sadržavati: 

 sve informacija o državi podrijetla proizvoda koji se koriste za izvršavanje ugovora; 

 sve informacije o jednoj ili više normi s kojima su ti proizvodi sukladni 

 nazive i adrese distributera i/ili dobavljača tih proizvoda ako će sudjelovati u 
izvršavanju ugovora. 

Treći dio ponude mora biti naslovljen: 

„III. Financijski dio” 

i mora sadržavati jedan odjeljak sa svim dokumentima koji se odnose na financijski aspekt 
ponude, u kojemu se navodi ukupni iznos ponude i sve jedinične cijene, zajedno s 
troškovnikom. 

Redoslijed i numeriranje odjeljaka moraju se poštovati. 

 

6. ROKOVI I NAČINI DOSTAVE PONUDA 

1. Krajnji rok za dostavu ponuda po briselskom vremenu je 23.06.2020. u 00:00 (ponoć).  

2. Ponude se mogu dostaviti: 
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a)  preporučenom poštanskom pošiljkom ili na drugi istovjetan način ili kurirskom 
službom, pod uvjetom da su poslane najkasnije do navedenog krajnjeg roka, pri 
čemu datum poštanskog pečata odnosno potvrde o primitku pošiljke služi kao 
dokaz, na sljedeću adresu: 

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)  ili se mogu uručiti osobno, odnosno preko predstavnika, najkasnije do navedenog 

krajnjeg roka po briselskom vremenu u Odjel za službenu poštu. Kao dokaz o 
dostavi ponude Odjel za službenu poštu Europskog parlamenta izdaje potvrdu u 
dva primjerka s navedenim datumom i potpisom. Datum i vrijeme navedeni na 
potvrdi služe kao dokaz. Radno vrijeme Odjela za službenu poštu kojem se 
dostavljaju ponude je: 

otvoreno: od ponedjeljka do četvrtka 9:00 – 12:00 i 14:00 – 17:00, 

petkom 9:00 – 12:00, 

zatvoreno: subotom, nedjeljom i na službene praznike Europskog parlamenta: 1., 21. i 
22. svibnja i 1. lipnja. 

Europski parlament ne može jamčiti zaprimanje ponuda izvan navedenog radnog 
vremena Odjela za službenu poštu, bez obzira na način na koji se one podnose.  

Europski parlament ne snosi odgovornost ako ponuditeljima ne priopći promjene 
radnog vremena Odjela za službenu poštu koje su stupile na snagu nakon slanja 
dokumentacije za nadmetanje. Zainteresirani ponuditelji moraju sami provjeriti 
navedeno radno vrijeme prije podnošenja ponude. 

3. Ponude koje nisu podnesene u roku za dostavu ponuda navedenom u točkama (a)  i 
(b) smatrat će se neprihvatljivima. 

4. Kako bi se očuvala povjerljivost podataka i integritet ponuda, one se moraju slati u 
dvostrukoj koverti. Obje koverte moraju biti zatvorene. Ponuditelji bi za dostavljanje 
svoje ponude nadležnoj službi Europskog parlamenta trebali koristiti naljepnicu iz 
Priloga VIII. Specifikacijama. I na unutarnjoj i na vanjskoj koverti navodi se:  

 naziv i adresa službe primatelja: 

EUROPEAN PARLIAMENT 

EMAS UNIT 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

Belgium 

Office PHS 06A058 

B-1047 BRUSSELS 



 

 7/8  

 

 broj poziva na nadmetanje: 

INVITATION TO TENDER EMAS-2020-001 

 uz sljedeću naznaku: 

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

Ovisno o veličini ponude, izraz „koverta” proširuje se i obuhvaća pakete, kutije i druge vrste 
pakiranja. Dimenzije pakiranja trebale bi u najvećoj mogućoj mjeri odgovarati formatu spisa 
koje sadrži. 

U svakom slučaju, bez obzira na vrstu pakiranja, ponuditeljima se savjetuje da provjere 
kvalitetu koverti, odnosno pakiranja u kojima šalju svoje ponude, kako bi se izbjeglo njihovo 
oštećenje jer se u tom slučaju više ne može jamčiti povjerljivost ili integritet njihova 
sadržaja. 

Ako se koriste samoljepljive koverte, moraju se dodatno zalijepiti ljepljivom trakom na koju 
se pošiljatelj mora potpisati. Potpisom pošiljatelja smatra se vlastoručni potpis ili potpis i 
pečat društva. 

Sve ponude čiji sadržaj ne ostane tajan do otvaranja svih ponuda automatski se odbijaju. 

Na vanjskoj koverti također je potrebno navesti ime ponuditelja ili ime društva i točnu 
adresu na koju će biti poslana odluka o ponudi. 

7. OTVARANJE PONUDA 

Ponude će se otvarati u Bruxellesu 30.06.2020. u 14:00 sati.  

Ponuditelje koji žele prisustvovati otvaranju ponuda molimo da o tome obavijeste odjel 
nadležan za ovaj postupak javne nabave najkasnije dva radna dana prije datuma otvaranja 
ponuda, e-poštom na adresu emas.tenders@europarl.europa.eu. 

Otvaranju mogu prisustvovati samo dva predstavnika. Ponuditelji koji ne pošalju obavijest 
o tome automatski gube pravo na prisustvovanje otvaranju. U obavijesti se moraju navesti 
imena osoba koje će prisustvovati otvaranju ponuda. 

8. OBAVIJEST O REZULTATIMA 

Europski parlament istovremeno i pojedinačno elektroničkim sredstvima komunikacije 
obavještava sve neuspješne ponuditelje o tomu da njihova ponuda nije prihvaćena. 
Europski parlament za svaki pojedinačni slučaj navodi razloge odbijanja ponude i uputu o 
pravnom lijeku. 

Istodobno sa slanjem obavijesti o odbijanju Europski parlament odabranom ponuditelju 
priopćava odluku o odabiru ponude navodeći da ona nije obvezujuća za Europski 
parlament. Ugovor se ne smije potpisati prije isteka  

 roka koji iznosi 15 kalendarskih dana, počevši od dana nakon dana istodobnog 
slanja obavijesti o odbijanju i odluke o odabiru ponude, ako se za slanje navedenih 
obavijesti koristi pošta ili 

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
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 roka koji iznosi 10 kalendarskih dana, ako se za slanje navedenih obavijesti koriste 
elektronička sredstva komunikacije.  

U svakom slučaju, odluka o odabiru ponude postaje konačna tek kada odabrani ponuditelj 
dostavi potrebne dokaze u vezi s razlozima za isključenje i uvjetima sposobnosti iz točaka 
14. i 15. Specifikacija te nakon što Europski parlament te dokaze prihvati. Obavijest o 
prihvaćanju šalje se u pisanom obliku i odabranom ponudite lju omogućuje da potpiše 
ugovor ako je istekao rok od 15 (odnosno 10) kalendarskih dana. 

Svi neuspješni ponuditelji kod kojih ne postoje razlozi za isključenje i čija je ponuda u skladu 
s dokumentacijom za nadmetanje mogu dobiti dodatne informacije o razlozima 
neprihvaćanja njihove ponude ako podnesu pisani zahtjev e -poštom. Informacije o 
značajkama i relativnim prednostima odabrane ponude te ime odabranog ponuditelja mogu 
dobiti samo ponuditelji koji su podnijeli prihvatljive ponude. Međutim, neke se infor macije 
ne daju ako bi to ometalo primjenu zakona, ako bi bilo suprotno javnom interesu ili bi štetilo 
opravdanim poslovnim interesima javnih odnosno privatnih poduzeća, ili ako bi moglo 
narušiti pošteno tržišno natjecanje među njima. 

9. SUSPENZIJA POSTUPKA 

Ako je potrebno, Europski parlament nakon objavljivanja rezultata, a prije potpisivanja 
ugovora, može suspendirati potpisivanje ugovora radi dodatnih provjera u opravdanim 
slučajevima zbog zahtjeva ili primjedbi ponuditelja koji nisu odabrani ili oštećenih 
ponuditelja ili na temelju drugih relevantnih zaprimljenih informacija. Ti zahtjevi, primjedbe 
ili informacije moraju se zaprimiti u roku od 15 kalendarskih dana, počevši od dana nakon 
dana istodobnog slanja obavijesti o odbijanju i odluke o odabiru ponude ili, ako je to slučaj, 
od dana objavljivanja obavijesti o sklopljenim ugovorima. U slučaju odluke o suspenziji svi 
ponuditelji moraju biti obaviješteni o njoj u roku od tri radna dana.  

Nakon dodatnih provjera koje su posljedica suspenzije postupka Europski parlament može 
potvrditi svoju odluku o odabiru ponude, izmijeniti je ili, po potrebi, poništiti postupak. 
Razlozi za svaku daljnju odluku navode se i priopćuju pisanim putem svim ponuditeljima u 
postupku nadmetanja. 


