
 

 

Uffiċċju tas-Segretarju Ġenerali 

Id-Direttur tal-Uffiċċju 

 

 

        Brussell, 19/05/2020 

 

 

Suġġett: Il-kumpens konġunt tal-2019 tal-emissjonijiet ta' gass b'effett ta' serra tal-

Parlament Ewropew, tal-Bank Ċentrali Ewropew, tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-

Unjoni Ewropea, tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, tal-Kumitat Ekonomiku u 

Soċjali Ewropew u tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni 

 SEJĦA GĦAL OFFERTI EMAS-2020-001 

 Avviż ta' kuntratt: 2020/S 097-230769 ippubblikata 19/05/2020 

 

Sur/Sra, 

Il-Parlament Ewropew qed jippjana għoti ta' kuntratt pubbliku għas-servizz imsemmi hawn 

fuq. 

It-tul massimu tal-kuntratt se jkun ta' tnax-il xahar. 

Fil-preżenti ssib mehmużin id-dokumenti ta' sejħa għal offerti għal dan il-kuntratt sabiex 

ikollok l-informazzjoni meħtieġa għat-tħejjija eventwali ta' offerta. Dawn id-dokumenti huma 

dawn li ġejjin:  

- l-avviż tal-kuntratt (u miżuri ta' pubbliċità oħra); 

- din is-sejħa għal offerti li tinkludi l-informazzjoni neċessarja biex wieħed 

jipparteċipa f'din is-sejħa għal offerti; 

- il-kundizzjonijiet biex tintefa' offerta; 

- l-ispeċifikazzjonijiet u l-annessi tagħhom bl-informazzjoni dettaljata dwar l-oġġett 

tal-kuntratt, l-ispeċifikazzjonijiet tekniċi tiegħu, il-kriterji ta' esklużjoni, ta' għażla 

u ta' għoti, kif ukoll id-dokumenti ġustifikattivi u l-annessi li trid tissottometti mal-

offerta tiegħek; 

- il-mudell tal-kuntratt u l-annessi tiegħu. 

Jekk int interessat(a) li tipparteċipa f'din il-proċedura ta' akkwist, nistiednek titfa' offerta 

b'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni Ewropea qabel id-data ta' skadenza indikata fl-istedina 

biex jintefgħu offerti. 

Matul il-proċedura kollha huwa projbit kwalunkwe kuntatt bejn l-offerent u l-Parlament 

Ewropew salv, b'mod eċċezzjonali, fil-kundizzjonijiet li ġejjin: 



 

Qabel id-data tal-għeluq għat-tfigħ tal-offerti: 

 Fuq l-inizjattiva tal-offerent sabiex jirċievi informazzjoni ulterjuri li jkollha strettament l-

għan li tispjega iktar in-natura tal-kuntratt. L-offerenti li jkunu jixtiequ jiksbu informazzjoni 

ulterjuri dwar id-dokumenti ta' akkwist għandhom jagħmlu l-mistoqsijiet tagħhom bil-

miktub biss bl-email fl-indirizz li ġej:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

Kull mistoqsija bil-miktub għal informazzjoni ulterjuri għandu jkollha mniżżel fuqha: 

APPEL D'OFFRES 

EMAS-2020-001 

Ma tingħata tweġiba għal ebda mistoqsija għal informazzjoni ulterjuri rċevuta inqas minn sitt 

ijiem ta' xogħol qabel id-data ta' skadenza biex jintefgħu l-offerti li hija: 23 ta' Ġunju 2020 

f'00:00 f'nofsillejl. 

Il-Parlament Ewropew mhux se jwieġeb mistoqsijiet orali, mistoqsijiet trażmessi wara d-data 

ta' skadenza ffissata hawn fuq jew mistoqsijiet miktuba jew indirizzati b'mod inkorrett. 

Il-mistoqsijiet li jaslu u t-tweġibiet korrispondenti se jiġu ppubblikati fis-sit web fejn jinstabu 

d-dokument tal-akkwist https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/mt/list-of-

notices/open-tenders/ fis-sezzjoni FAQ.  

It-tweġibiet indirizzati simultanjament lill-offerenti kollha jinkitbu biss bl-Ingliż. 

 Fuq l-inizjattiva tal-Parlament Ewropew, jekk is-servizzi tal-istituzzjoni jindunaw bi żball, 

ineżattezza, ommissjoni jew kwalunkwe nuqqas materjali ieħor fil-formulazzjoni tal-avviż 

tal-kuntratt, tas-sejħa għal offerti jew tal-ispeċifikazzjoni.  

Jekk ikun xieraq, l-informazzjoni ulterjuri u l-informazzjoni msemmija hawn fuq tiġi 

kkomunikata fl-istess data u b'kundizzjonijiet strettament identiċi fis-sit web fejn jinstabu d-

dokument tal-akkwist https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/list-of-

notices/open-tenders/. 

Wara l-ftuħ tal-offerti u fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew: 

Fil-każ li l-offerta tagħti lok għal talbiet ta' kjarifika jew biex issir korrezzjoni ta' żbalji 

materjali fil-formulazzjoni tal-offerta, il-Parlament Ewropew jieħu l-inizjattiva li jikkuntattja 

lill-offerent.  

Dejjem tiegħek, 

signed 

Susanne ALTENBERG 
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