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1. BENDROSIOS DALYVAVIMO KONKURSE SĄLYGOS 

1. Pateikdamas pasiūlymą, dalyvis sutinka su sąlygomis, nurodytomis šio pirkimo 
dokumentuose: specifikacijose ir sutarties projekte. Išvardytuose dokumentuose 
nustatomos šio pirkimo sąlygos, ir šie dokumentai vienas kitą papildo. Jei tarp šių 
dokumentų esama prieštaravimų, vieni iš jų yra viršesni už kitus sutarties projekto 
baigiamosiose nuostatose nurodyta eilės tvarka. 

2. Pateikdamas pasiūlymą, dalyvis atsisako savo paties nustatytų darbų atlikimo arba 
pardavimo sąlygų. Jei dalyviui skiriama sutartis, šie įsipareigojimai saisto jį visą 
sutarties vykdymo laiką. 

3. Prieš pateikdamas pasiūlymą, dalyvis privalo imtis visų reikiamų priemonių, kad galėtų 
susipažinti su pirkimo apimtimi ir pobūdžiu, taip pat su galimais sunkumais. Dalyvis, 
teikdamas pasiūlymą, pripažįsta, kad yra susipažinęs su rizika ir problemomis, 
susijusiomis su šios sutarties vykdymu. 

4. Pasiūlymų galiojimo laikotarpis, per kurį dalyviai neturi keisti jokių savo pasiūlymų 
sąlygų, yra 6 mėnesiai nuo galutinio pasiūlymų pateikimo termino.  

5. Prie kvietimo teikti pasiūlymus pridedamos šio pirkimo specifikacijos ir sutarties 
projektas. Specifikacijose išvardijami visi dokumentai, kuriuos reikia pateikti su 
pasiūlymu, įskaitant dokumentus, kuriais patvirtinami dalyvio ekonominiai, finansiniai, 
techniniai ir profesiniai pajėgumai.  

6. Šis kvietimas teikti pasiūlymus jokiais būdais neįpareigoja Europos Parlamento. 
Europos Parlamento prievolės atsiranda tik tada, kai pasirašoma sutartis su konkurso 
laimėtoju. Be to, pasiūlymo pateikimas nesuteikia teisės sudaryti visą  sutartį ar jos dalį. 
Kol sutartis dar nepasirašyta, Europos Parlamentas gali nuspręsti nutraukti viešojo 
pirkimo procedūrą, ir tokiu atveju kandidatai arba dalyviai neturi teisės gauti 
kompensacijos už patirtas išlaidas, įskaitant kelionės išlaidas. Jei reikia, visiems 
dalyviams pranešamos ir nurodomos tokio sprendimo priežastys.  

7. Galimi dalyviai raštu informuojami apie sprendimą dėl jų pasiūlymo.  

8. Išlaidas, patiriamas rengiant ir teikiant pasiūlymus, dengia dalyviai, ir jos 
nekompensuojamos. 

9. Pasiūlymai lieka Europos Parlamento nuosavybė. 

10. Atsiliepus į kvietimą teikti pasiūlymus registruojami ir tvarkomi asmens duomenys (pvz., 
vardas, pavardė, adresas, gyvenimo aprašymas). Šie duomenys bus tvarkomi pagal 
Reglamentą (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Są jungos institucijoms, 
organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių 
duomenų judėjimo. Jei nenurodoma kitaip, atsakymų į klausimus ir asmens duomenų, 
kuriuos prašoma pateikti, reikia, laikantis kvietimo teikti pasiūlymus reikalavimų, 
pasiūlymams įvertinti ir juos šiuo tikslu tvarko tik Aplinkosaugos vadybos ir audito 
sistemos (EMAS) skyrius, kuris yra tiesiogiai Europos Parlamento generaliniam 
sekretoriui pavaldi centrinė tarnyba, atsakinga už šiuos klausimus. Paprašę dalyviai 
gali gauti savo asmens duomenis, kad galėtų juos pataisyti arba papildyti. Jei dalyviams 
kyla klausimų dėl jų asmens duomenų tvarkymo, jie gali kreiptis į Aplinkosaugos 
vadybos ir audito sistemos (EMAS) skyrių, kuris yra tiesiogiai Europos Parlamento 
generaliniam sekretoriui pavaldi centrinė tarnyba. Asmens duomenų tvarkymo 
klausimais jis turi teisę bet kada kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros 
pareigūną. 
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2. PAPILDOMA INFORMACIJA  

Dalyviai, kurie nori gauti papildomos informacijos apie pirkimo dokumentus, privalo iki 3 
dalyje nurodyto galutinio klausimų priėmimo termino raštu pateikti klausimus šiuo e. pašto 
adresu:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

Šiame prašyme pateikti papildomos informacijos turi būti nurodyta: 

EMAS-2020-001 

Perkančioji institucija neatsako į žodinius klausimus, į prašymus, pateiktus pasibaigus 
galutiniam terminui, arba į netinkamai parengtus ar adresuotus prašymus.  

Perkančioji institucija gautus klausimus ir atitinkamus atsakymus siunčia paštu visiems 
dalyviams iki 3 dalyje nurodyto galutinio atsakymų pateikimo termino.  

3. PRELIMINARUS KONKURSO TVARKARAŠTIS 

Galutinis klausimų priėmimo terminas –      2020 m.06 17 d. 

Galutinis atsakymų išsiuntimo terminas –      2020 m. 06 19 d. 

Galutinis pasiūlymų pateikimo terminas (diena ir valanda) – 2020 m. 06.23 d. 24.00 val. 
(vidurnaktis). 

Vokų su pasiūlymais atplėšimo diena ir valanda –  2020 m. 06.30 d. 14.00 val. 

Tikėtina laimėtojo nustatymo data – liepos mėn. vidurys. 

Sutarties pasirašymas – 2020 m. rugsėjo mėn. 

4. LANKYMASIS VIETOJE (netaikoma) 

5. PASIŪLYMŲ TURINYS IR PATEIKIMAS 

Pasiūlymai teikiami raštu viena iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų.  

Tačiau norėtume atkreipti Jūsų dėmesį į tai, kad darbo kalba bus anglų. 

Pasiūlymą turi sudaryti pasirašytas dokumento originalas, kiekvienas pasiūlymo 
puslapis turi būti tinkamai užpildytas ir gerai įskaitomas, kad nekiltų jokių abejonių dėl teksto 
ar skaičių.  

Pasiūlymai turi būti: 

 teikiami ant dalyvio blanko; 

 būtinai pasirašyti dalyvio ar jo tinkamai įgalioto asmens; 

 teikiami dėl viso pirkimo; 

 teikiami kainas nurodant eurais; 

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
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 teikiami kartu su elektronine kopija, išsaugota USB atmintuke. Elektroninė kopija turi 
visiškai atitikti pasirašytą spausdintą pasiūlymo originalą. 

Europos Parlamento administracija prašys dalyvių papildyti visus neišsamius ar 
neįskaitomus pasiūlymus arba pasiūlymus, pateiktus nesilaikant reikalaujamo formato.  

Pasiūlymo pirmosios dalies antraštė: 

„I. Administracinė dalis“ 

Ją sudaro toliau nurodyti skyriai.  

Būtinai privaloma laikytis čia nurodytos skyrių išdėstymo tvarkos ir numeracijos. 

 1 skyrių „Įstatai. Grupės“ turi sudaryti (jei taikoma): 

 įgaliotos įmonės arba kiekvienos įmonės (jeigu pasiūlymą teikia ekonominės veiklos 
vykdytojų grupė) įstatai, taip pat buveinę, kapitalo struktūrą, akcininkų sąrašą ir jų 
turimų akcijų kiekį, valdybos sudėtį patvirtinantys dokumentai arba bet koks kitas 
dokumentas, atspindintis ekonominės veiklos vykdytojo teisinį statusą;  

 tinkamai užpildyta ir pasirašyta specifikacijų V priede pateikiama duomenų apie 
ekonominės veiklos vykdytojų grupes forma su nurodyta data, jeigu pasiūlymą teikia 
ekonominės veiklos vykdytojų grupė.  

 2 skyrių „Patvirtinamieji dokumentai dėl draudimo dalyvauti procedūroje 
kriterijų“ turi sudaryti: 

specifikacijų III priede aprašytas garbės pareiškimas. 

Jeigu dalyvis ketina samdyti subrangovus (subtiekėjus, subteikėjus), visi 
subrangovai (subtiekėjai, subteikėjai) privalo užpildyti III priedą, jei Parlamentas 
to prašo. Konkursą laimėjęs dalyvis turi taip pat pateikti visus pirmiau nurodytus 
dokumentus už visus subrangovus (subtiekėjus, subteikėjus), jei Parlamentas to 
prašo. Dalyvis turi užpildyti VI priedą už visus subrangovus (subtiekėjus, 
subteikėjus). 

 3 skyrių „Patvirtinamieji dokumentai dėl atrankos kriterijų“ turi sudaryti: 

specifikacijų III priede aprašytas garbės pareiškimas. Konkursą laimėjęs dalyvis turės 
pateikti patvirtinamuosius dokumentus dėl visų šiame priede nurodytų atrankos 
kriterijų. 

Žr. specifikacijų 15.1 punktą „Teisinis veiksnumas ir reguliavimo pajėgumai“:  

Dalyvis turi atitikti bent vieną iš šių sąlygų: 

a) turi būti įregistruotas atitinkamame profesinės arba komercinės veiklos vykdytojų 
registre, išskyrus tarptautines organizacijas; 

b) paslaugų sutarčių atveju privalo turėti konkretų leidimą, įrodantį, kad jam leidžiama 
vykdyti sutartį savo įsisteigimo šalyje, arba būti konkrečios profesinės organizacijos 
narys. 

 

Žr. specifikacijų 15.2 punktą „Finansiniai ir ekonominiai pajėgumai“: 
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- profesinės atsakomybės draudimą patvirtinantis dokumentas;  

- daugiausiai trejų paskutinių finansinių metų, kurių sąskaitos jau uždarytos, įmonės 
finansinės ataskaitos (balansas, pelno (nuostolių) ataskaita ir bet kokie kiti 
papildomuose finansiniai dokumentai) arba jų išrašai;  

- pažyma apie laikotarpio, kuris negali būti ilgesnis kaip treji paskutiniai finansiniai 
metai, bendrą apyvartą ir apyvartą srityje, susijusioje su šiuo pirkimu.  

 

Žr. specifikacijų 15.3 punktą „Techniniai ir profesiniai pajėgumai“: 

 – sąrašas, kuriame nurodomos per pastaruosius trejus metus suteiktos pagrindinės 
paslaugos, taip pat sumos, datos ir viešieji ar privatieji klientai – paprašius prie šio 
sąrašo pridedamos klientų išduotos pažymos; 

– atitinkamų specifikacijų 15.3 punkte aprašytų aplinkos ir kokybės valdymo sistemų 
įdiegimą ir (arba) sertifikavimą patvirtinantis dokumentas. 

 

Pasiūlymo antrosios dalies antraštė: 

„II. Techninė dalis“ 

Ją sudaro toliau nurodyti skyriai.  

Būtinai privaloma laikytis čia nurodytos skyrių išdėstymo tvarkos ir numeracijos. 

 1 skyrių „Techniniai dokumentai“ turi sudaryti: 

 visi su pasiūlymo techniniais aspektais susiję dokumentai, kuriuos dalyvis nuspręs 
pateikti. 

 2 skyrių „Gaminių kilmė. Standartai. Tiekėjai“ turi sudaryti: 

 bet kokia nuoroda apie gaminių, naudojamų sutarčiai vykdyti, kilmės šalį;  

 bet kokia nuoroda apie tai, kokį (kokius) standartą (-us) atitinka šie gaminiai; 

 šių gaminių platintojų ir (arba) tiekėjų pavadinimai ir adresai, jei jie dalyvaus vykdant 
sutartį. 

Pasiūlymo trečiosios dalies antraštė: 

„III. Finansinė dalis“ 

Ją sudaro vienas skyrius, apimantis visus dokumentus, susijusius su pasiūlymo finansiniu 
aspektu. Jame turi būti nurodoma bendra pasiūlymo suma ir prireikus visos vieneto kainos 
ir kartu pateikiami kainoraščiai. 

Privaloma laikytis čia nurodytos skyrių išdėstymo tvarkos ir numeracijos.  

 

6. PASIŪLYMŲ PATEIKIMO TERMINAI IR TVARKA 
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1. Galutinis pasiūlymų pateikimo terminas yra 2020 m. 06. 23 d. 24.00 val. (vidurnaktis) 
Briuselio laiku.  

2. Pasiūlymus dalyviai gali: 

a)  siųsti paštu [(registruotu ar lygiaverčiu laišku)] arba per kurjerį iki minėtojo 
galutinio pasiūlymų pateikimo termino (išsiuntimo data nustatoma pagal pašto 
žymą arba pagal siuntos priėmimo kvitą) tokiu 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)  pateikti tiesiogiai arba per savo atstovą Oficialiosios korespondencijos skyriui iki 

numatytos minėtosios galutinės dienos ir valandos Briuselio laiku. Pasiūlymo 
pateikimas patvirtinamas Europos Parlamento Oficialiosios korespondencijos 
skyriaus pasirašytu kvitu (dviem egzemplioriais), kuriame nurodoma data. 
Atsižvelgiama į kvite nurodytą dieną ir valandą. Oficialiosios korespondencijos 
skyriaus, kuriam turi būti pateikti pasiūlymai, darbo valandos:  

pirmadieniais – ketvirtadieniais 9–12 val. ir 14–17 val., 

penktadieniais 9–12 val. 

Nedirba šeštadieniais, sekmadieniais ir Europos Parlamento ne darbo dienomis: 
gegužės 1, 21 ir 22 d. ir birželio 1 d. 

Europos Parlamentas negali užtikrinti pasiūlymų priėmimo, jei jie pateikiami ne 
Oficialiosios korespondencijos skyriaus darbo laiku, nurodytu pirmiau, nesvarbu, kokiu 
būdu pateikiami pasiūlymai. 

Europos Parlamentas negali būti laikomas kaltu, kad nepranešė dalyviams pasikeitusio 
Oficialiosios korespondencijos darbo laiko, jei jis pasikeitė išsiuntus pirkimo 
dokumentus. Suinteresuoti dalyviai, prieš pateikdami pasiūlymus, asmeniškai turi 
pasitikrinti, ar nepasikeitė nurodytas darbo laikas. 

3. Pasiūlymai, pateikti nesilaikant a ir b punktuose nurodytų terminų, bus laikomi 
neatitinkančiais nustatytų sąlygų. 

4. Pasiūlymai siunčiami voke, kuris įdedamas į kitą voką, kad būtų užtikrintas pasiūlymų 
konfidencialumas ir vientisumas. Abu vokus būtina užklijuoti. Kad  pasiūlymą būtų 
lengviau perduoti atsakingai Europos Parlamento tarnybai, dalyviui siūloma naudoti 
specifikacijų VIII priede pateikiamus užrašus. Ant vidinio ir išorinio vokų turi būti 
užrašyta:  

 tarnybos, kuriai siunčiamas pasiūlymas, pavadinimas: 

EUROPEAN PARLIAMENT 

EMAS UNIT 
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Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

Belgium 

Office PHS 06A058 

B-1047 BRUSSELS 
 

 konkurso numeris: 

INVITATION TO TENDER EMAS-2020-001 

 toks įrašas: 

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

Atsižvelgiant į pasiūlymo apimtį sąvoka „vokas“ turi būti suprantama plačiai kaip siuntinys, 
paketas, dėžė ir kita pakuotė; pasiūlymų matmenys turi kuo labiau atitikti jų faktinio turinio 
matmenis. 

Visais minėtais atvejais, nesvarbu, kokia bus pakuotė, dalyviai, siųsdami pasiūlymus, 
turėtų pasirūpinti, jog vokai arba pakuotė būtų kokybiški, kad siunčiant jie nebūtų suplėšyti, 
nes kitaip nebus įmanoma užtikrinti nei jų konfidencialumo, nei vientisumo.  

Jeigu naudojami vokai su lipnia nugarėle, juos dar reikia užklijuoti lipn ia juosta, ant kurios 
turi pasirašyti siuntėjas. Siuntėjo parašu laikomas ne tik jo rašytinis parašas, bet ir jo 
įmonės antspaudas bei parašas. 

Savaime atmetami visi pasiūlymai, kurių turinio konfidencialumas nebuvo užtikrintas iki 
bendro vokų su pasiūlymais atplėšimo. 

Ant išorinio voko taip pat turi būti nurodyta dalyvio pavardė arba pavadinimas ir tikslus 
adresas, kuriuo jam būtų galima išsiųsti informaciją apie sprendimą dėl jo pasiūlymo.  

7. VOKŲ SU PASIŪLYMAIS ATPLĖŠIMAS 

Vokai su pasiūlymais bus atplėšiami 2020 m. birželio 30 d. 14.00 val. Briuselyje.  

Dalyviai, pageidaujantys dalyvauti atplėšiant vokus su pasiūlymais, turėtų apie tai pranešti 
už šį pirkimą atsakingai tarnybai ne vėliau kaip prieš dvi darbo dienas iki vokų  su 
pasiūlymais atplėšimo datos, siųsdami laišką šiuo elektroninio pašto adresu: 
emas.tenders@europarl.europa.eu. 

Gali dalyvauti tik du atstovai. Jeigu apie tai nebus pranešta, jiems gali būti neleista  dalyvauti 
atplėšiant vokus su pasiūlymais. Asmenų, dalyvausiančių atplėšiant vokus su pasiūlymais, 
pavardės turi būti nurodytos pirmiau minėtame pranešime.  

8. REZULTATŲ PRANEŠIMAS 

Europos Parlamentas vienu metu ir kiekvienam neatrinktam dalyviui atskirai praneša 
elektroninėmis priemonėmis, kad jo pasiūlymas buvo atmestas. Kiekvienu atveju Europos 
Parlamentas nurodo pasiūlymo atmetimo priežastis ir galimus teisių gynimo būdus.  

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
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Europos Parlamentas, pranešdamas apie pasiūlymo atmetimą, informuoja ir apie 
sprendimą skirti sutartį laimėjusiam dalyviui ir nurodo, kad tai Europos Parlamento niekaip 
neįpareigoja. Sutartis gali būti pasirašoma tik:  

 pasibaigus 15 kalendorinių dienų laikotarpiui, kuris skaičiuojamas nuo kitos dienos 
po vienu metu išsiųstų pranešimų apie pasiūlymų atmetimą ir laimėtoją, jei minėtieji 
pranešimai siunčiami paštu, arba 

 pasibaigus 10 kalendorinėms dienoms, jei minėtieji pranešimai siunčiami 
elektroniniu būdu.  

Bet kokiu atveju galutinis sprendimas skirti sutartį priimamas tik tada, kai atrinktas dalyvis 
pateikia reikiamus patvirtinamuosius dokumentus, susijusius su šių specifikacijų 14 ir 15 
punktuose nustatytais draudimo dalyvauti procedūroje ir atrankos krite rijais, ir kai Europos 
Parlamentas priima šiuos dokumentus. Apie dokumentų priėmimą visada pranešama 
raštu, todėl atrinktas dalyvis gali pasirašyti sutartį, jei praėjo 15 (10) kalendorinių dienų 
terminas. 

Kiekvienas dalyvis, kurio pasiūlymas buvo atmestas, gali raštu elektroniniu paštu prašyti 
papildomos informacijos, kodėl buvo atmestas jo pasiūlymas, tačiau dalyvis neturi būti 
patekęs į padėtį, dėl kurios draudžiama dalyvauti procedūroje, ir jo pasiūlymas turi atitikti 
pirkimo dokumentus. Tik tinkamą pasiūlymą pateikęs dalyvis gali prašyti nurodyti atrinkto 
pasiūlymo charakteristikas ir privalumus ir konkursą laimėjusio dalyvio pavadinimą 
(pavardę). Tačiau tam tikros informacijos negalima atskleisti, jei tai trukdytų taikyti teisės 
aktus, prieštarautų viešiesiems interesams, kenktų teisėtiems valstybinių ar privačių įmonių 
verslo interesams arba iškraipytų sąžiningą konkurenciją tarp jų.  

9. PROCEDŪROS SUSTABDYMAS 

Jei būtina, Europos Parlamentas, pranešęs rezultatus ir prieš pasirašydamas sutartį, gali 
sustabdyti sutarties pasirašymo procedūrą, kad galėtų atlikti papildomus tyrimus, jei 
nelaimėjusių arba patyrusių žalą dalyvių pateikti prašymai ar pastabos arba bet kokia kita 
svarbi informacija tai pateisina. Prašymai, pastabos ar kita informacija turi būti gauti per 15 
kalendorinių dienų laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo kitos dienos po vienu metu išsiųstų 
pranešimų apie pasiūlymų atmetimą ir laimėtoją arba prireikus po skelbimo apie sutarties 
skyrimą publikavimo. Kai procedūra sustabdoma, visi dalyviai apie tai informuojami per tris 
darbo dienas nuo sprendimo sustabdyti procedūrą priėmimo dienos.  

Atlikęs papildomus tyrimus, susijusius su procedūros sustabdymu, Europos Parlamentas 
gali patvirtinti savo sprendimą skirti sutartį, jį pakeisti arba prireikus panaik inti procedūrą. 
Pateikiamos naujo sprendimo priežastys, ir apie jas raštu pranešama visiems dalyviams.  


