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        v Bruseli 19/05/2020 

 

 

Vec: Spoločné kompenzácie emisií skleníkových plynov Európskeho parlamentu, 

Európskej centrálnej banky, Súdneho dvora Európskej únie, Európskeho 

dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru a 

Európskeho výboru regiónov za rok 2019 

 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK EMAS-2020-001 

 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 2020/S 097-230769 

zverejnené 19/05/2020 

 

Vážená pani, vážený pán, 

Európsky parlament má v úmysle zadať verejnú zákazku na uvedenú službu. 

Maximálne obdobie platnosti zákazky bude dvanásť mesiacov. 

Zasielame Vám dokumenty k verejnému obstarávaniu súvisiace s touto zákazkou, aby ste mali 

k dispozícii všetky potrebné informácie pre prípad, že sa rozhodnete predložiť ponuku. Ide o 

tieto dokumenty:  

- oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania (a iné opatrenia v oblasti 

oznamovania); 

- táto výzva na predkladanie ponúk, ktorá obsahuje informácie potrebné na účasť v 

postupe verejného obstarávania; 

- podmienky predkladania ponúk; 

- súťažné podklady a ich prílohy obsahujú podrobné informácie o predmete zákazky, 

technických špecifikáciách, kritériách pre vylúčenie, výber a zadanie zákazky, ako 

aj doklady a prílohy, ktoré musíte predložiť spolu s Vašou ponukou; 

- vzor zmluvy a jej príloh. 

Ak máte záujem zúčastniť sa na tomto verejnom obstarávaní, predložte, prosím, ponuku v 

lehote uvedenej v tejto výzve na predloženie ponuky v jednom z úradných jazykov Európskej 

únie. 

Počas celého postupu je akýkoľvek kontakt medzi uchádzačom a Európskym parlamentom s 

výnimkou nasledujúcich podmienok zakázaný: 



 

Pred konečným termínom na odovzdanie ponuky: 

 na podnet uchádzačov s cieľom získať doplňujúce informácie, ktoré sa týkajú výlučne 

objasnenia povahy verejného obstarávania. Uchádzači, ktorí by chceli získať doplňujúce 

informácie o dokumentoch k verejnému obstarávaniu, musia svoje otázky predkladať 

výlučne písomne na túto e-mailovú adresu:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

Na každej písomnej žiadosti o poskytnutie doplňujúcich informácií musí byť uvedené: 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 

EMAS-2020-001 

Odpoveď sa poskytne iba na tie žiadosti o doplňujúce údaje, ktoré budú doručené najneskôr 

šesť pracovných dní pred konečným termínom na odovzdanie ponuky, ktorý bol stanovený na 

23. júna 2020 o polnoci 00.00 h. 

Európsky parlament sa nevyjadrí k ústnym otázkam, k žiadostiam doručeným po vyššie 

stanovenom termíne alebo k nesprávne formulovaným alebo adresovaným žiadostiam. 

Všetky doručené otázky spolu s príslušnými odpoveďami budú uverejnené na webovom sídle, 

kde sa nachádzajú dokumenty k verejnému obstarávaniu 

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

„FAQ“ (často kladené otázky).  

Odpovede zaslané súčasne všetkým uchádzačom budú vypracované len v anglickom jazyku. 

 na podnet Európskeho parlamentu, ak oddelenia inštitúcie skonštatujú chybu, neúplnosť 

alebo akýkoľvek iný vecný nedostatok v znení oznámenia o verejnom obstarávaní, výzvy 

na predkladanie ponúk alebo súťažných podkladov.  

Prípadné doplňujúce údaje a vyššie uvedené informácie budú oznámené k rovnakému dátumu 

a za úplne rovnakých podmienok na webovom sídle, kde sa nachádzajú dokumenty k 

verejnému obstarávaniu https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/list-of-

notices/open-tenders/. 

Po otvorení ponúk z podnetu Európskeho parlamentu: 

v prípade, ak treba ponuku objasniť alebo opraviť v znení ponuky zreteľné vecné chyby, 

Európsky parlament z vlastného podnetu nadviaže kontakt s uchádzačom.  

S pozdravom, 

signed 

Susanne ALTENBERG 
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