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Gerb. ponia / Gerb. pone, 

Europos Parlamentas ketina sudaryti pirmiau minėtų paslaugų viešojo pirkimo sutartį. 

Ilgiausia sutarties galiojimo trukmė – 12 mėnesių. 

Pridedame šio pirkimo dokumentus, kad turėtumėte informaciją, kurios reikia pasiūlymui 

pateikti. Šiuos dokumentus sudaro:  

- skelbimas apie pirkimą (ir kitos informacijos skelbimo priemonės); 

- šis kvietimas teikti pasiūlymus, kuriame pateikiama būtina informacija norint 

dalyvauti konkurse; 

- pasiūlymų pateikimo sąlygos; 

- specifikacijos ir jų priedai, kuriuose nurodoma išsami informacija apie pirkimo 

objektą, technines specifikacijas, draudimo dalyvauti procedūroje, atrankos ir 

sutarties skyrimo kriterijus ir apie patvirtinamuosius dokumentus ir priedus, 

kuriuos privalote pateikti kartu su pasiūlymu; 

- sutarties pavyzdys ir jos priedai. 

Jei Jus domina šis pirkimas, kviečiame pateikti pasiūlymą viena iš oficialiųjų Europos 

Sąjungos kalbų per kvietime pateikti pasiūlymus nurodytą terminą. 

Norėtume priminti, kad visos procedūros metu bet kokie dalyvio ir Europos Parlamento 

kontaktai yra draudžiami, išskyrus išimtinius atvejus toliau numatytomis sąlygomis. 



 

Iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino: 

 dalyvių iniciatyva – dalyviai gali prašyti papildomos informacijos, skirtos tik sutarties 

pobūdžiui paaiškinti. Dalyviai, kurie nori gauti papildomos informacijos apie pirkimo 

dokumentus, privalo pateikti klausimus tik raštu nusiųsdami elektroninį laišką šiuo adresu:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

Raštiškame prašyme pateikti papildomos informacijos turi būti nurodyta: 

KONKURSAS (APPEL D'OFFRES) 

EMAS-2020-001 

Neatsakoma į jokius prašymus suteikti papildomos informacijos, gautus likus mažiau kaip 

šešioms darbo dienoms iki galutinio pasiūlymų pateikimo termino, t. y. 2020 m. birželio 

23 d. 24 val. (vidurnakčio). 

Europos Parlamentas neatsako į žodinius klausimus, į prašymus, pateiktus pasibaigus 

minėtajam galutiniam terminui, arba į netinkamai parengtus ar adresuotus prašymus. 

Gauti klausimai ir atitinkami atsakymai skelbiami interneto svetainės 

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

kurioje pateikiami pirkimo dokumentai, dažniausiai užduodamų klausimų skiltyje.  

Atsakymai, siunčiami vienu metu visiems dalyviams, rengiami tik anglų kalba; 

 Europos Parlamento iniciatyva – kai atitinkamos tarnybos skelbimo apie pirkimą, kvietimo 

teikti pasiūlymus ar specifikacijų tekste pastebi klaidą, praleistus duomenis ar bet kokius 

kitus faktinius trūkumus.  

Jei reikia, papildoma informacija ir pirmiau minėtoji informacija tą pačią dieną ir visiškai 

vienodomis sąlygomis skelbiama interneto svetainėje 

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

kurioje pateikiami pirkimo dokumentai. 

Atplėšus vokus su pasiūlymais – Europos Parlamento iniciatyva: 

Europos Parlamentas kreipiasi į dalyvį, jei reikia su pasiūlymu susijusio paaiškinimo arba jei 

pasiūlymo tekste reikia ištaisyti akivaizdžias korektūros klaidas.  
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