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1. SPLOŠNI POGOJI ZA SODELOVANJE PRI POVABILU K ODDAJI PONUDB 

1. Z oddajo ponudbe se ponudnik zavezuje, da sprejema vse pogoje, navedene v povabilu 
k oddaji ponudb: razpisnih zahtevah in osnutku pogodbe. V navedenih dokumentih so 
določeni pogoji tega povabila k oddaji ponudb, ki se med seboj dopolnjujejo. V primeru 
neskladja med njimi velja tisti dokument, ki je glede na vrstni red naštevanja v končnih 
določbah osnutka pogodbe razvrščen pred ostalimi. 

2. Z oddajo ponudbe se ponudnik odreče svojim pogojem prodaje ali izvajanja gradenj. 
Če se naročilo odda ponudniku, je med izvajanjem naročila ponudba, ki jo je oddal, 
zavezujoča. 

3. Pred oddajo ponudbe mora ponudnik storiti vse potrebno, da oceni obseg in naravo 
povabila k oddaji ponudb ter morebitne težave. Z oddajo ponudbe potrjuje, da je 
seznanjen s tveganji in nepredvidljivimi dogodki, povezanimi z izvajanjem naročila.  

4. Veljavnost ponudb, tj. čas, v katerem morajo ponudniki ohraniti vse pogoje iz svojih 
ponudb, je šest mesecev od izteka roka za oddajo ponudb.  

5. Povabilu k oddaji ponudb so priloženi razpisne zahteve in osnutek pogodbe. V razpisnih 
zahtevah so našteti vsi dokumenti, ki jih je treba priložiti ponudbi, vključno z dokazili o 
ekonomski in finančni sposobnosti ter tehnični in strokovni usposobljenosti.  

6. Evropski parlament s tem povabilom k oddaji ponudb ne prevzema nikakršnih 
obveznosti. Te začnejo veljati šele s podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom. 
Oddaja ponudbe tudi ne pomeni, da je ponudnik upravičen do dodelitve naročila 
oziroma dela naročila. Evropski parlament se lahko do podpisa pogodbe odloči, da 
prekliče postopek javnega naročanja, ne da bi kandidati ali ponudniki za to lahko 
zahtevali nadomestilo za nastale stroške, vključno z morebitnimi potnimi stroški. Če je 
potrebno, bodo vsi ponudniki obveščeni o razlogih za takšno odločitev.  

7. Ponudniki bodo pisno obveščeni o odločitvi v zvezi z njihovo ponudbo.  

8. Stroške, nastale pri pripravi in predložitvi ponudb, nosi ponudnik in se mu ne povrnejo. 

9. Ponudbe ostanejo last Evropskega parlamenta. 

10. Osebni podatki (kot so ime, naslov, življenjepis) iz odgovorov na povabilo k oddaji 
ponudb bodo zabeleženi in obdelani. Ti podatki bodo obdelani v skladu z Uredbo (EU) 
št. 2018/1725 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, 
organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov. Če ni navedeno 
drugače, so v skladu s specifikacijami v povabilu k oddaji ponudbe odgovori na 
vprašanja in zahtevani osebni podatki potrebni za oceno ponudbe in jih v ta namen 
obdeluje izključno oddelek EMAS, centralna služba pri generalnem sekretariatu 
Evropskega parlamenta. Ponudnik lahko na zahtevo prejme obvestilo  o svojih osebnih 
podatkih in popravi morebitne nepravilne ali nepopolne podatke. Za vsa vprašanja v 
zvezi z obdelavo osebnih podatkov se lahko obrne na oddelek EMAS, centralno službo 
pri generalnem sekretariatu Evropskega parlamenta. V zvezi z obdelavo svojih osebnih 
podatkov se lahko kadar koli obrne na Evropskega nadzornika za varstvo podatkov.  

2. DODATNE INFORMACIJE  

Ponudniki lahko zahteve po dodatnih informacijah o razpisni dokumentaciji pošljejo pisno 
pred iztekom roka za sprejemanje zahtevkov za dodatna pojasnila iz spodnje točke 3 po 
elektronski pošti na naslov:  
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emas.tenders@europarl.europa.eu 

Zahtevi po dodatnih informacijah je treba pripisati: 

EMAS-2020-001 

Javni naročnik ne bo odgovarjal na ustna vprašanja, zahteve, poslane po izteku roka, ali 
zahteve, ki so oblikovane ali naslovljene nepravilno.  

Prejeta vprašanja in odgovore nanje bo javni naročnik z dopisom vsem ponudnikom poslal 
pred iztekom roka za pošiljanje dodatnih informacij iz točke 3 spodaj.  

3. PREDVIDENI ČASOVNI RAZPORED V ZVEZI S POVABILOM K ODDAJI 
PONUDB 

Rok za sprejemanje zahtev po dodatnih informacijah:  17.06.2020 

Rok za pošiljanje dodatnih informacij:      19.06.2020 

Rok za oddajo ponudb:             23.06.2020 ob 24.00 

Datum in ura odpiranja ponudb:         30.06.2020 ob 14.00 

Predvideni datum oddaje naročila:    sredi julija 

Podpis pogodbe:    septembra 2020 

4. OGLED PROSTOROV (ni relevantno) 

5. VSEBINA IN OBLIKA PONUDB 

Ponudbe morajo biti pisne in sestavljene v enem od uradnih jezikov Evropske unije. 

Delovni jezik pa bo angleščina. 

Ponudba mora biti sestavljena iz podpisanega izvirnika, vse strani pa morajo biti ustrezno 
izpolnjene in popolnoma čitljive, da ne puščajo dvomov v zvezi z besedilom ali  številkami.  

Ponudba mora: 

 biti napisana na papirju z glavo ponudnika; 

 vsebovati podpis ponudnika ali njegovega zakonitega zastopnika; 

 biti predložena za celotno naročilo; 

 biti navedena v EUR; 

 biti predložena v elektronski obliki na ključu USB. Elektronsk i izvod mora biti enak 
podpisani izvirni ponudbi, predloženi na papirju. 

Upravna služba Evropskega parlamenta od ponudnika zahteva, da dopolni vse nepopolne 
ali nečitljive ponudbe ali ponudbe, ki niso predložene v zahtevani obliki.  

Prvi del ponudbe z naslovom: 

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
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„I – Administrativni del“ 

vsebuje naslednje sklope,  

ki morajo biti obvezno zloženi in oštevilčeni po naslednjem vrstnem redu: 

 Sklop 1 z naslovom „Statuti – skupine gospodarskih subjektov“ mora (kadar je 
to ustrezno) vsebovati: 

 statut pooblaščene družbe ali posameznih družb v primeru skupine gospodarskih 
subjektov, njihov registrirani sedež, strukturo kapitala, delničarje in udeležbo, 
sestavo njihovih upravnih odborov ali drug uradni dokument, ki prikazuje pravni 
status gospodarskega subjekta;  

 če ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, ustrezno izpolnjen, datiran in 
podpisan obrazec s podatki za skupine gospodarskih subjektov, ki je v Prilogi V k 
razpisnim zahtevam.  

 Sklop 2 z naslovom „Dokazila v zvezi z merili za izključitev“ mora vsebovati: 

častno izjavo iz Priloge III k razpisnim zahtevam. 

Če namerava ponudnik uporabiti podizvajanje, morajo Prilogo III na zahtevo 
Parlamenta izpolniti vsi podizvajalci. Izbrani ponudnik mora na zahtevo 
Parlamenta za vsakega predlaganega podizvajalca predložiti tudi vse zgoraj 
navedene dokumente. Ponudnik mora za podizvajalce izpolniti Prilogo VI.  

 Sklop 3 z naslovom „Dokazila v zvezi s pogoji za sodelovanje“ mora vsebovati: 

častno izjavo iz Priloge III k razpisnim zahtevam. Izbrani ponudnik mora predložiti 
dokazila za vse pogoje za sodelovanje, opisane v tej prilogi.  

Glej točko 15.1 Pravna in regulativna sposobnost iz razpisnih zahtev:  

Ponudnik mora izpolniti vsaj enega od naslednjih pogojev: 

(a) da je vpisan v enega od ustreznih poklicnih ali poslovnih registrov, razen v primeru 
mednarodnih organizacij; 

(b) da ima za naročila storitev določeno dovoljenje, ki dokazuje, da je pooblaščen za 
izvedbo javnega naročila v državi, v kateri ima sedež, ali pa je član določene 
poklicne organizacije. 

 

Glej točko 15.2 Ekonomska sposobnost iz razpisnih zahtev: 

- dokazilo o zavarovanju poklicne odgovornosti; 

- računovodski izkazi (bilance stanja, poročilo o rezultatih in drugi dodatni finančni 
podatki) ali njihovi povzetki za obdobje, ki je enako ali krajše od zadnjih treh poslovnih 
let;  

- izkaz celotnega prihodka in prihodka na področju, na katerega se nanaša naročilo, 
za obdobje, ki ne sme biti daljše od zadnjih treh razpoložljivih poslovnih let.  
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Glej točko 15.3 Tehnična in strokovna usposobljenost iz razpisnih zahtev:  

 – seznam glavnih storitev, opravljenih v zadnjih treh letih, z navedbo zneskov, 
datumov ter javnih ali zasebnih strank, ki so jim na zahtevo priložene izjave strank;  

– dokazilo o vzpostavitvi in/ali certificiranju ustreznih sistemov okoljskega upravljanja in 
upravljanja kakovosti, kot je opisano v točki 15.3 razpisnih zahtev. 
 

Drugi del ponudbe z naslovom: 

„II – Tehnični del“ 

vsebuje naslednje sklope,  

ki morajo biti obvezno zloženi in oštevilčeni po naslednjem vrstnem redu: 

 Sklop 1 z naslovom „Tehnična dokumentacija“ mora vsebovati: 

 vse dokumente o tehničnih vidikih ponudbe, ki se zdijo ponudniku primerni.  

 Sklop 2 z naslovom „Izvor izdelkov – standardi – dobavitelji“ mora vsebovati: 

 navedbo države izvora izdelkov, ki se bodo uporabljali za izvedbo naroči la; 

 navedbo standardov, s katerimi so izdelki skladni; 

 ime in naslov distributerjev in/ali dobaviteljev teh izdelkov, če bodo sodelovali pri 
izvajanju naročila. 

Tretji del dokumentacije z naslovom: 

„III – Finančni del“ 

vsebuje en sklop, ki zajema vse dokumente o finančnem vidiku ponudbe z navedbo 
njenega skupnega zneska, po potrebi pa tudi cen na enoto s priloženimi obrazci za 
specifikacijo cene. 

Upoštevati je treba vrstni red, po katerem morajo biti sklopi zloženi in oštevilčeni.  

 

6. ROK ZA ODDAJO PONUDB IN NAČINI NJIHOVE ODDAJE 

1. Zadnji dan in ura za oddajo ponudb je 23.06.2020 ob 24.00 po bruseljskem času.  

2. Ponudniki lahko ponudbe oddajo: 

a)  po pošti s priporočeno ali enakovredno pošiljko ali dostavni službi najpozneje 
zadnji dan za oddajo (merodajen je poštni žig oziroma datum, razviden s potrdila 
o vročitvi) na naslov: 

EUROPEAN PARLIAMENT 

Official Mail Unit 

Altiero Spinelli Building 

Office 00F256 
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60, rue Wiertz 

B-1047 Brussels 

 EMAS UNIT 

Office PHS 06A058 

B-1047 BRUSSELS 

 
b)  ali z neposredno vročitvijo oziroma vročitvijo preko ponudnikovega predstavnika 

službi za uradno pošto najpozneje zadnji dan in uro po bruseljskem času za 
oddajo ponudb. Služba za uradno pošto Evropskega parlamenta ob vročitvi 
ponudbe izda datirano in podpisano potrdilo v dveh izvodih. Merodajna bosta 
datum in ura, navedena na potrdilu. Uradne ure službe za uradno pošto so:  

od ponedeljka do četrtka od 9.00 do 12.00 in od 14.00 do 17.00,  

ob petkih od 9.00 do 12.00. 

Zaprto ob sobotah in nedeljah ter dela prostih dnevih Evropskega parlamenta: 1., 21. 
in 22. maja ter 1. junija. 

Evropski parlament ne more zagotoviti sprejetja ponudb, predloženih na kakršen koli 
način, zunaj navedenih uradnih ur. 

Evropski parlament ne more biti odgovoren, če ponudnikom ne sporoči sprememb 
uradnih ur službe za uradno pošto, do katerih pride potem, ko je že poslal 
dokumentacijo, povezano s povabilom k oddaji ponudbe. Zainteresirani ponudniki 
morajo pred osebno vročitvijo ponudb preveriti veljavnost uradnih ur.  

3. Za ponudbe, ki ne bodo oddane do roka, navedenega v točkah a) in b), se bo štelo, da 
ne izpolnjujejo pogojev. 

4. Ponudbe se pošljejo v dvojnih ovojnicah, da se zagotovi njihova zaupnost in celovitost. 
Obe ovojnici morata biti zaprti. Za enostavnejšo predložitev ponudbe pristojni službi 
Evropskega parlamenta naj ponudnik uporabi nalepko iz Priloge VIII k razpisnim 
zahtevam. Na zunanji in notranji ovojnici se navede:  

 naslov prejemne službe: 

EUROPEAN PARLIAMENT 

EMAS UNIT 

60, rue Wiertz 

B-1047 Brussels 

Belgium 

Office PHS 06A058 

B-1047 BRUSSELS 
 

 referenčna številka povabila k oddaji ponudb: 

INVITATION TO TENDER EMAS-2020-001 

 naslednje besedilo: 

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

Glede na obseg ponudbe se izraz „ovojnica“ razume tudi kot paket, kartonska ali druga 
škatla, ki se izbere tako, da se najbolj prilega obsegu vsebine. 
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Ponudniki morajo v vsakem primeru in ne glede na uporabljeno embalažo svojo ponudbo 
poslati v kakovostnih ovojnicah ali embalaži, ki se ne morejo strgati, saj v nasprotnem 
primeru ne bi bila več zagotovljena zaupnost in nedotaknjenost njihove vsebine. 

Če se uporabijo samolepilne ovojnice, morajo biti dodatno zalepljene s samolepilnim 
trakom, pošiljatelj pa se mora čezenj podpisati. Kot podpis pošiljatelja velja njegov 
lastnoročni podpis ali podpis in žig podjetja. 

Ponudbe, za katere ne bo zagotovljena zaupnost njihove vsebine pred skupnim odpiranjem 
ponudb, bodo avtomatično zavrnjene. 

Na zunanji ovojnici mora biti navedeno ime podjetja ponudnika in natančen naslov, na 
katerega bodo posredovane vse informacije v zvezi s ponudbo. 

7. ODPIRANJE PONUDB 

Ponudbe se bodo odpirale 30.06.2020 ob 14.00 v Bruslju.  

Ponudniki, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, naj to sporočijo službi, pristojni za ta 
postopek javnega naročanja, najpozneje dva delovna dneva pred njihovim odpiranjem po 
elektronski pošti na naslov: emas.tenders@europarl.europa.eu 

Vsakega ponudnika lahko zastopata največ dve osebi. Ponudnikom, ki sporočila o 
nameravani udeležbi ne bodo poslali, se udeležba pri odpiranju ponudb avtomatično 
zavrne. V sporočilu je treba navesti imena oseb, ki se bodo udeležile odpiranja ponudb. 

8. SPOROČANJE REZULTATOV 

Evropski parlament vsakega neuspešnega ponudnika istočasno v elektronski obliki 
obvesti, da njegova ponudba ni bila izbrana. Vsakemu posebej navede razloge za zavrnitev 
in razpoložljiva pravna sredstva zoper to odločitev. 

Hkrati obvesti izbranega ponudnika o svoji odločitvi o oddaji naročila in pri tem navede, da 
ta institucije ne zavezuje. Naročilo se podpiše po preteku  

 15 koledarskih dni od dneva istočasnega obvestila o odločitvah o zavrnitvi in oddaji  
naročila, če so navedena obvestila poslana po pošti, ali 

 desetih koledarskih dni, če so navedena obvestila poslana v elektronski obliki.  

V vsakem primeru je odločitev o oddaji naročila dokončna šele, ko izbrani ponudnik predloži 
zahtevana dokazila glede meril za izključitev in pogojev za sodelovanje iz točk 14 in 15 
razpisnih zahtev in ko jih Evropski parlament sprejme. Izbrani ponudnik o njihovem 
sprejetju vedno prejme pisno obvestilo, na podlagi katerega lahko podpiše naročilo, če je 
rok 15 oziroma desetih koledarskih dni že pretekel. 

Neuspešni ponudniki, ki niso v situaciji za izključitev in katerih ponudba je skladna z 
dokumentacijo za postopek javnega naročanja, lahko prejmejo dodatna pojasnila o razlogih 
za zavrnitev njihovih ponudb, za katera pisno zaprosijo po elektronski pošti. Samo 
ponudniki, ki so oddali sprejemljive ponudbe, lahko zaprosijo za podatke o značilnostih in 
prednostih izbrane ponudbe in o imenu izbranega ponudnika. Nekatere informacije se 
lahko zadržijo, če bi njihovo razkritje oviralo uporabo prava, če bi bilo v nasprotju z javnim 
interesom ali bi škodovalo legitimnim poslovnim interesom javnih ali zasebnih podjetij ali 
če bi lahko izkrivilo lojalno konkurenco med njimi. 

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
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9. ODLOŽITEV POSTOPKA 

Evropski parlament lahko po potrebi odloži podpis naročila zaradi dodatnega pregleda, če 
to upravičujejo zahtevki ali pripombe, ki so jih predložili neuspešni ali oškodovani 
ponudniki, ali druge prejete ustrezne informacije. Zahtevki, pripombe ali podatki morajo 
prispeti v 15 koledarskih dneh od dneva istočasnega obvestila o sklepih o zavrnitvi in oddaji 
naročila ali po objavi obvestila o njegovi oddaji. V primeru odložitve so vsi ponudniki o tem 
obveščeni v treh delovnih dneh po odločitvi o odložitvi. 

Po dodatnem pregledu lahko Evropski parlament po trdi odločitev o oddaji, jo spremeni ali 
prekliče postopek. Vsi konkurenčni ponudniki so pisno obveščeni o razlogih za sprejetje 
nove odločitve. 


