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 CUIREADH CHUN TAIRISCEANA EMAS-2020-001 

 Fógra conartha: 2020/S 097-230769 arna fhoilsiú an 19/05/2020 

 

A chara, 

Tá sé beartaithe ag Parlaimint na hEorpa conradh poiblí a dhámhachtain le haghaidh na 

seirbhíse thuasluaite. 

Dhá mhí dhéag a bheidh i ré uasta an chonartha. 

Faightear iniata leis seo na doiciméid soláthair a bhaineann leis an gconradh sin agus a 

sholáthraíonn an fhaisnéis a bheidh de dhíth ort más mian leat tairiscint a chur isteach. Is iad 

na doiciméid sin iad seo a leanas:  

- an fógra conartha (agus bearta fógraíochta eile); 

- an cuireadh seo chun tairisceana, lena leagtar amach an fhaisnéis is gá chun páirt a 

ghlacadh; 

- na coinníollacha chun tairiscint a chur isteach; 

- na sonraíochtaí agus na hiarscríbhinní a ghabhann leo, lena dtugtar faisnéis 

mhionsonraithe faoi ábhar an chonartha, na sonraíochtaí teicniúla, na critéir maidir 

le heisiamh, maidir le roghnú agus maidir le dámhachtain agus na doiciméid 

tacaíochta agus na hiarscríbhinní nach mór duit a chur isteach le do thairiscint; 

- an múnla conartha agus na hiarscríbhinní a ghabhann leis. 

Más spéis leat páirt a ghlacadh sa nós imeachta soláthair seo, cuir isteach do thairiscint i gceann 

de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh roimh an dáta deiridh atá luaite sa chuireadh seo. 

Meabhraítear duit go bhfuil cosc ar gach teagmháil idir tairgeoirí agus Parlaimint na hEorpa le 

linn an nós imeachta ar fad, ach amháin sna himthosca eisceachtúla seo a leanas: 



 

Roimh an dáta deiridh chun tairiscintí a chur isteach: 

 Ar thionscamh na dtairgeoirí, chun tuilleadh faisnéise a fháil d’aon toisc chun nádúr an 

chonartha a shoiléiriú. Ba cheart do thairgeoirí ar mian leo tuilleadh faisnéise a fháil faoi na 

doiciméid soláthair a gceisteanna a chur isteach i scríbhinn le ríomhphost amháin chuig an 

seoladh seo a leanas:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

Ní foláir an méid seo a leanas a bheith in aon iarraidh i scríbhinn ar fhaisnéis bhreise: 

INVITATION TO TENDER 

EMAS-2020-001 

Ní thabharfar freagra ar bith ar aon iarraidh ar fhaisnéis bhreise a fhaightear tráth is lú ná sé lá 

oibre roimh an dáta deiridh chun tairiscintí a chur isteach, arb é sin an 23 Meitheamh 2020 ag 

00:00 meán oíche. 

Ní fhreagróidh Parlaimint na hEorpa ceisteanna ó bhéal, ceisteanna a chuirtear isteach tar éis 

an spriocdháta thuas ná ceisteanna nach bhfuil i bhfoclaíocht chuí nó atá dírithe ar an seolaí 

mícheart. 

Déanfar ceisteanna ar bith a gheofar, mar aon leis na freagraí ábhartha, a fhoilsiú ar an suíomh 

gréasáin ina mbeidh rochtain ar na doiciméid soláthair, eadhon 

https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/list-of-notices/open-tenders/, faoin 

rannán Ceisteanna Coitianta.  

Is i mBéarla amháin a scríobhfar na freagraí a sheolfar ag an am céanna chuig na tairgeoirí 

uile. 

 Ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa, má aimsíonn a ranna earráid, míchruinneas, ábhar 

fágtha ar lár nó aon easnamh ábharthach eile i bhfoclaíocht fhógra an chonartha, san iarraidh 

ar thairiscintí nó sna sonraíochtaí.  

Déanfaidh siad, más iomchuí, an fhaisnéis bhreise agus an fhaisnéis dá dtagraítear thuas a chur 

in iúl, ar an dáta céanna agus ar théarmaí a bheidh díreach mar a chéile, ar an suíomh gréasáin 

ina mbeidh rochtain ar na doiciméid soláthair, eadhon 

https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/list-of-notices/open-tenders/. 

Tar éis na tairiscintí a oscailt agus ar thionscnamh Pharlaimint na hEorpa: 

Má leanann iarrataí ar mhínithe as an tairiscint, nó d’fhonn earráidí ábharthacha i bhfoclaíocht 

na tairisceana a cheartú, rachaidh Parlaimint na hEorpa i dteagmháil leis an tairgeoir.  

Le dea-mhéin, 

signed 

Susanne ALTENBERG 
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