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Mevrouw, mijnheer, 

Het Europees Parlement is van plan een openbare aanbesteding uit te schrijven voor 

bovenstaande diensten. 

De opdracht heeft een maximale looptijd van twaalf maanden. 

Bijgevoegd zijn de aanbestedingsstukken met betrekking tot deze opdracht, zodat u over de 

nodige informatie beschikt om eventueel een inschrijving in te dienen. Deze stukken zijn:  

- de aankondiging van de opdracht (en andere bekendmakingsmaatregelen); 

- deze uitnodiging tot inschrijving, die de nodige informatie bevat om aan deze 

aanbesteding deel te nemen; 

- de voorwaarden voor de indiening van een inschrijving; 

- het bestek en de bijlagen daarbij, die gedetailleerde informatie bevatten over het 

voorwerp van de opdracht, de technische specificaties, de uitsluitings-, selectie- en 

gunningscriteria, en de bewijsstukken en bijlagen die u samen met uw inschrijving 

moet indienen; 

- de modelovereenkomst en de bijlagen daarbij. 

Indien u belangstelling heeft voor deze opdracht, wordt u verzocht uiterlijk op de in de 

uitnodiging tot inschrijving vermelde datum een inschrijving in te dienen in een van de officiële 

talen van de Europese Unie. 

Tijdens de gehele procedure is elk contact tussen de inschrijver en het Europees Parlement 

verboden, behalve, bij wijze van uitzondering, in de volgende gevallen. 



 

Vóór de uiterste datum voor de indiening van inschrijvingen: 

 Op initiatief van de inschrijvers, om aanvullende inlichtingen te verkrijgen die uitsluitend 

dienen om de aard van de opdracht nader toe te lichten. Inschrijvers kunnen hun vragen om 

bijkomende inlichtingen over de aanbestedingsstukken uitsluitend schriftelijk stellen per e-

mail op het volgende adres:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

Elk schriftelijk verzoek om bijkomende inlichtingen moet de volgende vermelding bevatten: 

AANBESTEDING 

EMAS-2020-001 

Verzoeken om bijkomende inlichtingen die minder dan zes werkdagen vóór de uiterste datum 

23 juni 2020 om 0.00 uur middernacht voor de indiening van offertes worden ontvangen, 

worden niet meer beantwoord. 

Het Europees Parlement geeft geen gevolg aan mondelinge vragen, vragen die na 

bovengenoemde uiterste datum worden gesteld of vragen die niet juist zijn geformuleerd of 

geadresseerd. 

Alle ontvangen vragen worden samen met de antwoorden erop gepubliceerd op de website 

waar de aanbestedingsstukken toegankelijk zijn https://www.europarl.europa.eu/contracts-

and-grants/en/list-of-notices/open-tenders/, in de rubriek FAQ.  

De antwoorden die op hetzelfde tijdstip aan alle inschrijvers worden toegezonden, worden 

uitsluitend in het Engels geformuleerd. 

 Op initiatief van het Europees Parlement, indien de diensten van de instelling merken dat 

er sprake is van een vergissing, een weglating of een andere feitelijke tekortkoming in de 

tekst van de aankondiging van de opdracht, de uitnodiging tot inschrijving of het bestek.  

Eventueel worden de aanvullende informatie en bovengenoemde informatie op dezelfde datum 

en onder identiek dezelfde voorwaarden meegedeeld op de website waar de 

aanbestedingsstukken toegankelijk zijn https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-

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

Na de opening van de inschrijvingen en op initiatief van het Europees Parlement: 

indien een inschrijving aanleiding geeft tot verzoeken om opheldering of als er duidelijke 

feitelijke fouten in de tekst van de inschrijving moeten worden gecorrigeerd, neemt het 

Europees Parlement contact op met de inschrijver.  

Hoogachtend, 

signed 

Susanne ALTENBERG 
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