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1. CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE OFERTARE 

1. Depunerea unei oferte implică acceptarea de către ofertant a condițiilor stipulate în 
documentele prezentei proceduri de ofertare: caietul de sarcini și proiectul de contract. 
Documentele menționate mai sus stabilesc condițiile prezentei proceduri de ofertare și 
se completează reciproc. În caz de contradicție între ele, fiecare document prevalează 
asupra celorlalte în ordinea prevăzută în dispozițiile finale din proiectul de contract. 

2. Depunerea unei oferte implică renunțarea de către ofertant la propriile condiții de 
vânzare sau de lucrări. În cazul în care i se atribuie contractul, oferta angajează 
ofertantul pe perioada executării contractului. 

3. Înainte de depunerea ofertei, ofertantul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a 
evalua în mod corespunzător amploarea și caracterul obiectului procedurii de ofertare, 
precum și eventualele dificultăți. Prin depunerea ofertei, ofertantul recunoaște că este 
informat cu privire la riscurile și pericolele legate de executarea contractului. 

4. Perioada de valabilitate a ofertei, pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină 
toate condițiile din ofertă, este de șase luni începând de la data-limită de depunere a 
ofertelor.  

5. Caietul de sarcini aferent contractului, precum și proiectul de contract sunt anexate la 
prezenta invitație. Caietul de sarcini precizează toate documentele care trebuie să 
însoțească oferta, inclusiv documentele justificative privind capacitatea economică, 
financiară, tehnică și profesională.  

6. Prezenta invitație de participare nu reprezintă un angajament din partea Parlamentului 
European. Acest angajament ia naștere doar la semnarea contractului cu ofertantul 
căruia i-a fost atribuit. În mod similar, depunerea unei oferte nu conferă niciun drept la 
atribuirea contractului sau a unei părți a acestuia. Până la semnarea contractului, 
Parlamentul European poate decide să anuleze procedura de atribuire, candida ții sau 
ofertanții neputând solicita despăgubiri pentru eventualele cheltuieli survenite, inclusiv 
pentru eventuale cheltuieli de deplasare. După caz, motivele care stau la baza unei 
asemenea decizii sunt comunicate tuturor ofertanților. 

7. Ofertanții vor fi informați în scris cu privire la situația ofertelor depuse. 

8. Cheltuielile intervenite în cadrul pregătirii și prezentării ofertelor sunt suportate de 
ofertanți și nu pot face obiectul unei rambursări. 

9. Ofertele rămân în proprietatea Parlamentului European. 

10. Tratarea răspunsului la invitația de participare implică înregistrarea și prelucrarea 
datelor cu caracter personal (de exemplu, numele, adresa, CV-ul). Aceste date sunt 
prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2018/1725 privind protec ția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către 
instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date. 
În lipsa unor dispoziții contrare, răspunsurile la întrebări și datele cu caracter personal 
solicitate sunt necesare pentru evaluarea ofertelor, în conformitate cu cerin țele 
formulate în invitația de participare la procedura de ofertare, și sunt prelucrate exclusiv 
de către Unitatea EMAS, unul dintre serviciile centrale care asistă Secretarul General 
al Parlamentului European în acest sens. La cerere, ofertantul poate solicita să i se 
comunice datele cu caracter personal care îl vizează și poate rectifica orice informație 
inexactă sau incompletă. Ofertantul poate contacta Unitatea EMAS, unul dintre 
serviciile centrale subordonate Secretarului General al Parlamentului European, pentru 
orice chestiune legată de prelucrarea datelor cu caracter personal care îl vizează.  
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Acesta are dreptul să sesizeze, în orice moment, Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal.  

2. INFORMAȚII SUPLIMENTARE  

Ofertanții care doresc să obțină informații suplimentare privind documentele aferente 
procedurii de ofertare trebuie să adreseze întrebările în scris, înainte de data-limită de 
primire a întrebărilor menționată la punctul 3 de mai jos, prin e-mail, la adresa:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

Toate solicitările de informații suplimentare trebuie să conțină mențiunea: 

EMAS-2020-001 

Autoritatea contractantă nu va răspunde întrebărilor adresate oral, întrebărilor transmise 
după termenul-limită sau celor care nu poartă mențiunea sau adresa corecte.  

Întrebările primite și răspunsurile corespunzătoare vor fi consemnate într-o scrisoare care 
va fi trimisă de autoritatea contractantă tuturor ofertanților înainte de data-limită de trimitere 
a răspunsurilor, menționată la punctul 3 de mai jos.  

3. CALENDAR PROVIZORIU AL PROCEDURII DE OFERTARE 

Data-limită de primire a întrebărilor:    17/06/2020 

Data-limită de trimitere a răspunsurilor:  19/06/2020 

Termenul-limită de depunere a ofertelor:  23/06/2020 la ora 00.00 (miezul nopții)  

Data și ora deschiderii ofertelor:     30/06/2020 la ora 14.00 

Data probabilă a atribuirii contractului:  mijlocul lunii iulie 

Semnarea contractului  septembrie 2020 

4. VIZITA LA FAȚA LOCULUI – Nu se aplică 

5. CONȚINUTUL ȘI PREZENTAREA OFERTELOR 

Ofertele trebuie prezentate exclusiv în scris, într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii 
Europene. 

Se precizează totuși că limba de lucru va fi engleza. 

Oferta trebuie să cuprindă un exemplar original semnat, fiecare pagină fiind completată 
în mod corespunzător și perfect lizibilă, pentru a elimina orice îndoială privind termenii sau 
cifrele.  

Oferta trebuie: 

 să fie redactată pe hârtia cu antet a ofertantului; 

 să fie semnată de ofertant sau de mandatarul acestuia autorizat în mod corespunzător; 

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
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 să fie depusă pentru întregul contract; 

 să fie exprimată în euro; 

 să fie depusă și sub forma unei copii electronice pe un stick USB. Copia electronică 
trebuie să fie identică cu oferta originală semnată și prezentată pe hârtie. 

Administrația Parlamentului European îi va solicita ofertantului să completeze orice ofertă 
incompletă sau ilizibilă ori care nu respectă formatul impus.  

Prima parte a ofertei se va intitula: 

„I – Partea administrativă” 

și va fi compusă din următoarele separatoare:  

Ordinea, precum și numerotarea separatoarelor trebuie obligatoriu respectate. 

 Separatorul 1, intitulat „Statut – grupuri”, va cuprinde (dacă se aplică): 

 statutul societății mandatate sau al fiecărei societăți dacă este vorba de un grup de 
operatori economici, precum și informații privind sediul social, structura capitalului, 
acționariatul și participațiile, componența consiliului de administrație și orice alt 
document oficial care reflectă statutul juridic al operatorului economic;  

 pentru ofertele depuse de grupuri de operatori economici, fișa de informații privind 
grupurile de operatori economici din anexa V la caietul de sarcini, completată, 
datată și semnată.  

 Separatorul 2, intitulat „Documente justificative pentru criteriile de excludere”, 
va cuprinde: 

Declarația pe propria răspundere descrisă în anexa III la caietul de sarcini.  

În cazul în care ofertantul intenționează să recurgă la subcontractare, anexa III 
trebuie să fie completată de toți subcontractanții, dacă Parlamentul solicită acest 
lucru. În cazul în care oferta este câștigătoare, toate documentele menționate mai 
sus trebuie să fie obligatoriu prezentate de toți subcontractanții, dacă 
Parlamentul solicită acest lucru. Ofertantul trebuie  să completeze anexa VI 
pentru subcontractanți. 

 Separatorul 3, intitulat „Documente justificative pentru criteriile de selecție”, va 
cuprinde: 

Declarația pe propria răspundere descrisă în anexa III la caietul de sarcini. 
Adjudecatarul va trebui să prezinte documente justificative pentru toate criteriile de 
selecție descrise în anexa respectivă. 

A se vedea punctul 15.1 din caietul de sarcini, „Capacitatea juridică și normativă”: 

Ofertantul trebuie să îndeplinească cel puțin una dintre următoarele condiții: 

(a) să fie înscris în registrul profesional sau comercial relevant, cu excep ția 
organizațiilor internaționale; 
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(b) pentru contractele de servicii, să dețină o autorizație specifică care să confirme că 
este autorizat să execute contractul în țara sa de stabilire sau să fie membru al unei 
organizații profesionale specifice. 

 

A se vedea punctul 15.2 din caietul de sarcini, „Capacitatea economico -financiară”: 

- dovada de asigurare împotriva riscurilor profesionale; 

- situațiile financiare (bilanțuri, contul de profit și pierderi și orice alte informații 
financiare conexe) sau extrase din acestea pentru o perioadă mai mică sau egală cu 
ultimele trei exerciții încheiate;  

- o declarație privind cifra de afaceri totală și cifra de afaceri pentru domeniul care 
face obiectul contractului pentru o perioadă care nu poate fi mai mare decât ultimele 
trei exerciții financiare disponibile. 

 

A se vedea punctul 15.3 din caietul de sarcini, „Capacitatea tehnică și profesională”: 

 - o listă cu principalele servicii prestate în ultimii trei ani, cu indicarea sumelor, a 
datelor și a beneficiarilor, publici sau privați, însoțită, la cerere, de declarații ale 
beneficiarilor; 

- dovada stabilirii și/sau certificării sistemelor respective de management de mediu 
și de asigurare a calității, astfel cum sunt descrise la punctul 15.3 din caietul de 
sarcini. 

 

A doua parte a ofertei se va intitula: 

„II – Partea tehnică” 

și va fi compusă din următoarele separatoare:  

Ordinea, precum și numerotarea separatoarelor trebuie obligatoriu respectate. 

 Separatorul 1, intitulat „Documentație tehnică”, va cuprinde: 

 toate documentele referitoare la aspectele tehnice ale ofertei pe care ofertantul 
consideră oportun să le prezinte. 

 Separatorul 2, intitulat „Originea produselor – Standarde – Furnizori”, va 
cuprinde: 

 indicații privind țara de origine a produselor utilizate pentru executarea contractului; 

 indicații privind standardele aplicabile produselor; 

 numele și adresa distribuitorilor și/sau a furnizorilor acestor produse, în cazul în 
care aceștia ar interveni în executarea contractului. 

A treia parte a dosarului se va intitula: 

„III – Partea financiară” 
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și va fi compusă dintr-un singur separator cuprinzând toate documentele referitoare la 
aspectele financiare ale ofertei; este necesară menționarea cuantumului total al ofertei și, 
după caz, toate prețurile unitare, însoțite de un borderou de prețuri. 

Ordinea, precum și numerotarea separatoarelor trebuie respectate. 

 

6. TERMENELE ȘI MODALITĂȚILE DE PREZENTARE A OFERTELOR 

1. Data și ora-limită de depunere a ofertelor sunt 23/06/2020 la miezul nopții (ora 00.00), 
ora Bruxelles-ului.  

2. Ofertele se trimit: 

a)  fie prin poștă (trimitere recomandată sau un alt mijloc echivalent) sau companie 
de curierat, până cel târziu la data-limită prevăzută mai sus, data poștei sau data 
recipisei de predare constituind dovada expedierii, la adresa următoare: 

PARLAMENTUL EUROPEAN 

Unitatea de corespondență oficială 

Clădirea Altiero Spinelli 

Biroul 00F256 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Bruxelles 

 UNITATEA EMAS 

Biroul PHS 06A058 

B-1047 BRUXELLES 

 
b)  fie prin depunere directă sau prin intermediul unui reprezentant al ofertantului la 

Unitatea de corespondență oficială, până cel târziu la data și ora-limită (ora 
Bruxelles-ului) stabilite mai sus. Depunerea ofertei se dovedește printr-o 
chitanță datată și semnată în dublu exemplar eliberată de Unitatea de 
corespondență oficială din cadrul Parlamentului European. Sunt luate în 
considerare data și ora indicate pe chitanță. Programul de lucru al Unității de 
corespondență oficială unde trebuie depuse ofertele este următorul: 

Deschis de luni până joi între 9.00 și 12.00 și între 14.00 și 17.00, 

iar vinerea între 9.00 și 12.00; 

închis sâmbăta și duminica, în zilele de sărbătoare legală și în zilele nelucrătoare ale 
Parlamentului European: 1, 21 & 22 mai și 1 iunie. 

Parlamentul European nu este în măsură să garanteze primirea ofertelor transmise prin 
orice mijloace în afara programului de lucru al Unității de corespondență oficială 
indicate mai sus. 

Parlamentul European nu poate fi considerat responsabil pentru că nu a comunicat 
ofertanților eventualele modificări ale orarului Unității de corespondență oficială 
intervenite după trimiterea documentelor procedurii de ofertare. Ofertanții interesați vor 
trebui să se intereseze dacă programul de lucru anunțat mai este valabil înainte de a 
depune direct oferta. 
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3. Ofertele care nu respectă termenele de depunere menționate la literele (a) și (b) sunt 
declarate neconforme. 

4. Pentru a asigura confidențialitatea și integritatea ofertelor, acestea trebuie depuse într-
un plic dublu. Ambele plicuri vor fi închise. Ofertantului i se recomandă să utilizeze 
etichetele din anexa VIII la caietul de sarcini pentru a facilita transmiterea ofertei sale 
către serviciul competent al Parlamentului European. Atât pe plicul interior, cât și pe cel 
exterior se vor menționa:  

 denumirea și adresa serviciului destinatar: 

PARLAMENTUL EUROPEAN 

UNITATEA EMAS 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Bruxelles 

Belgia 

Biroul PHS 06A058 

B-1047 BRUXELLES 
 

 referința procedurii de ofertare: 

PROCEDURA DE OFERTARE EMAS-2020-001 

 și mențiunea: 

A NU SE DESCHIDE DE CĂTRE UNITATEA DE CORESPONDENȚĂ OFICIALĂ SAU 
DE CĂTRE ALTE PERSOANE NEAUTORIZATE (A NE PAS OUVRIR PAR LE 

SERVICE COURRIER NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITEE) 

În funcție de dimensiunile fizice ale ofertei, termenul „plic” poate să însemne, prin 
extrapolare, colet, cutie, pachet sau alt ambalaj; dimensiunile ambalajului ar trebui să 
corespundă pe cât posibil dimensiunilor conținutului său. 

În toate situațiile și oricare ar fi ambalajul folosit, atunci când își prezintă oferta, ofertanții 
trebuie să acorde atenție calității plicurilor sau ambalajelor folosite, pentru a evita ca 
ofertele lor să ajungă la destinatar desfăcute, fără a mai garan ta, astfel, confidențialitatea 
conținutului și integritatea acestora. 

Dacă se utilizează plicuri autocolante, acestea trebuie sigilate cu bandă adezivă, iar 
expeditorul trebuie să semneze peste bandă. Se consideră semnătură a expeditorului fie 
semnătura sa olografă, fie semnătura și ștampila societății sale. 

Orice ofertă care nu a putut asigura confidențialitatea conținutului până la deschiderea 
comună a ofertelor va fi respinsă din oficiu. 

De asemenea, pe plicul exterior se menționează numele sau denumirea comercială a 
ofertantului, precum și adresa exactă la care va putea fi informat cu privire la decizia luată 
în privința ofertei sale. 

7. DESCHIDEREA OFERTELOR 

Ofertele vor fi deschise la Bruxelles, în data de 30/06/2020, la ora 14.00.  
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Ofertanții care doresc să participe la deschiderea ofertelor sunt rugați să anunțe serviciul 
responsabil de gestionarea procedurii de ofertare cu privire la intenția lor cu cel puțin două 
zile lucrătoare înainte de data deschiderii ofertelor, la adresa de e -mail 
emas.tenders@europarl.europa.eu 

Pot participa maximum doi reprezentanți. Ofertanților care nu își comunică intenția de a 
participa li se va refuza din oficiu accesul la deschiderea ofertelor. Numele persoanelor 
care participă la deschiderea ofertelor trebuie să fie indicate în comunica rea menționată. 

8. COMUNICAREA REZULTATELOR 

Parlamentul European va informa simultan și individual fiecare ofertant a cărui ofertă a fost 
respinsă, prin mijloace electronice, cu privire la faptul că oferta sa nu a fost reținută. Pentru 
fiecare caz, Parlamentul precizează motivele pentru care a fost respinsă oferta și căile de 
atac disponibile. 

Parlamentul European comunică, simultan cu notificarea ofertanților ale căror oferte au fost 
respinse, decizia de atribuire ofertantului în cauză, precizând că această decizie nu 
constituie un angajament din partea instituției. Contractul va putea fi semnat doar după 
scurgerea unei perioade de:  

 15 zile calendaristice începând din ziua următoare celei în care au fost notificate 
simultan deciziile de respingere și de atribuire, dacă notificările respective sunt 
expediate prin poștă sau 

 10 zile calendaristice, în cazul în care pentru transmiterea notificărilor de mai sus 
se utilizează mijloace electronice.  

În orice caz, decizia de atribuire devine definitivă doar după ce ofertantul a cărui ofertă a 
fost reținută prezintă documentele justificative privind criteriile de excludere și de selecție 
menționate la punctele 14 și 15 din caietul de sarcini, iar acestea sunt acceptate de 
Parlamentul European. Acceptarea acestor documente se comunică în scris și îi permite 
ofertantului ales să semneze contractul la sfârșitul perioadei de 15 (respectiv 10) zile 
calendaristice. 

Orice ofertant care nu se află într-o situație de excludere și a cărui ofertă nu a fost selectată, 
deși îndeplinea condițiile din documentele de achiziție, poate obține informații suplimentare 
privind motivele respingerii, pe baza unei cereri scrise transmise prin e-mail. Doar ofertanții 
ale căror oferte au fost considerate acceptabile vor putea solicita informații privind 
caracteristicile și avantajele relative ale ofertei alese, precum și numele ofertantului căruia 
i s-a atribuit contractul. Cu toate acestea, anumite detalii pot fi omise în cazul în care 
dezvăluirea lor ar împiedica aplicarea legii, ar fi contrară interesului public, ar dăuna 
intereselor comerciale legitime ale unor întreprinderi publice sau private sau ar putea 
denatura concurența loială între întreprinderi. 

9. SUSPENDAREA PROCEDURII 

Dacă este necesar, după comunicarea rezultatelor și înaintea semnării contractului, 
Parlamentul European poate suspenda semnarea contractului în vederea unei examinări 
suplimentare în cazul în care solicitările sau observațiile formulate de ofertanții respinși sau 
lezați sau orice alte informații pertinente primite justifică acest lucru. Solicitările, observațiile 
sau informațiile respective trebuie să fie primite în cursul celor cincisprezece zile 
calendaristice începând cu ziua următoare datei la care s-au notificat simultan deciziile de 
respingere și de atribuire sau, după caz, la care s-a publicat anunțul de atribuire a 

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
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contractului. În caz de suspendare, toți ofertanții sunt informați în termen de trei zile 
lucrătoare de la data deciziei de suspendare. 

În urma examinărilor suplimentare care rezultă din suspendarea procedurii, Parlamentul 
European poate confirma decizia de atribuire, o poate modifica sau, după caz, poate anula 
procedura. Motivele care stau la baza oricărei noi decizii vor fi comunicate în scris tuturor 
ofertanților implicați. 


