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 NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ EMAS-2020-001 

 Oznámení o zahájení zadávacího řízení: 2020/S 097-230769 zveřejněné dne 

19/05/2020 

 

Vážená paní / vážený pane, 

Evropský parlament má v úmyslu zadat výše uvedenou veřejnou zakázku. 

Maximální doba trvání zakázky činí dvanáct měsíců. 

V příloze naleznete zadávací dokumentaci týkající se této zakázky, v níž jsou uvedeny 

informace, které budete potřebovat, pokud se rozhodnete podat nabídku. Dokumentace 

je uspořádána takto:  

- oznámení o zahájení zadávacího řízení (a další způsoby zveřejnění); 

- tato výzva k podání nabídky, která obsahuje informace potřebné pro účast; 

- podmínky pro podání nabídky; 

- specifikace a jejich přílohy s podrobnými informacemi o předmětu zakázky, 

technických specifikacích, kritériích pro vyloučení, výběr a zadání zakázky 

a rovněž doklady a přílohy, které musíte předložit spolu s Vaší nabídkou; 

- vzorová smlouva a její přílohy. 

Pokud máte zájem účastnit se tohoto zadávacího řízení, můžete předložit nabídku v jednom 

z úředních jazyků Evropské unie, a to ve lhůtě uvedené ve výzvě k podávání nabídek. 

Připomínáme, že v průběhu celého řízení je zakázán jakýkoli kontakt mezi uchazeči 

a Evropským parlamentem, kromě následujících výjimečných případů: 



 

Před uplynutím lhůty pro podání nabídek: 

 z podnětu uchazečů s cílem obdržet doplňující informace výlučně za účelem upřesnění 

povahy zakázky. Uchazeči, kteří chtějí získat doplňující informace týkající se zadávací 

dokumentace, by své otázky měli položit pouze písemně a zaslat je e-mailem na následující 

adresu:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

Jakákoli písemná žádost o doplňující informace musí být označena následujícím způsobem: 

NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ (APPEL D'OFFRES) 

EMAS-2020-001 

Žádosti o doplňující informace doručené méně než šest pracovních dnů před uplynutím lhůty 

pro předkládání nabídek, tedy 23. června 2020 v 00:00 hod., nebudou zodpovězeny. 

Evropský parlament nebude odpovídat na ústní otázky, na dotazy předložené po uplynutí výše 

uvedené lhůty nebo na nesprávně formulované či adresované dotazy. 

Obdržené otázky s odpověďmi budou zveřejněny na internetové stránce, kde je k dispozici 

zadávací dokumentace https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/list-of-

notices/open-tenders/ v oddíle často kladených dotazů.  

Odpovědi zaslané současně všem uchazečům budou uvedeny pouze v angličtině. 

 Z podnětu Evropského parlamentu, pokud příslušné útvary zjistí omyl, nepřesnost, 

opomenutí nebo jiný věcný nedostatek v textu oznámení o zahájení zadávacího řízení, 

výzvy k podání nabídky nebo specifikací.  

Případné doplňující informace a informace uvedené v předcházejícím odstavci budou 

sdělovány ke stejnému dni a za přesně stejných podmínek na internetové stránce, kde je 

k dispozici zadávací dokumentace https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-

grants/en/list-of-notices/open-tenders/. 

Po otevření nabídek a z podnětu Evropského parlamentu: 

Pokud by nabídka vyžadovala vyjasnění nebo pokud se jedná o opravu zjevných věcných chyb 

ve znění nabídky, bude Evropský parlament z vlastního podnětu kontaktovat uchazeče.  

S pozdravem 

signed 

Susanne ALTENBERG 
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