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Zadeva: Skupna izravnava emisij toplogrednih plinov v Evropskem parlamentu, 

Evropski centralni banki, Sodišču Evropske unije, Evropskem računskem 

sodišču, Evropskem ekonomsko-socialnem odboru in Evropskem odboru 

regij za leto 2019 

 POVABILO K ODDAJI PONUDB EMAS-2020-001 

 Obvestilo o javnem naročilu: 2020/S 097-230769, objavljeno 19/05/2020 

 

Spoštovani, 

Evropski parlament načrtuje oddajo javnega naročila za zgoraj navedeno storitev. 

Trajanje javnega naročila ne bo daljše od dvanajstih mesecev. 

V prilogi vam pošiljamo dokumentacijo za postopek javnega naročanja za zadevno naročilo s 

potrebnimi informacijami za oddajo ponudbe. Dokumentacija vsebuje:  

- obvestilo o javnem naročilu (in druge načine oglaševanja); 

- povabilo k oddaji ponudb z informacijami, potrebnimi za sodelovanje; 

- pogoje za oddajo ponudbe; 

- razpisne zahteve in priloge k zahtevam z natančnimi informacijami o predmetu 

naročila, tehničnih specifikacijah zanj, merilih za izključitev, pogojih za 

sodelovanje in merilih za oddajo ter dokazilih in prilogah, ki jih je treba predložiti 

s ponudbo; 

- vzorec pogodbe in prilog k njej. 

Če želite sodelovati v postopku javnega naročanja, vas vabimo, da predložite ponudbo v enem 

od uradnih jezikov Evropske unije do datuma, navedenega na povabilu k oddaji ponudb. 

Med celotnim postopkom so vsakršni stiki med ponudnikom in Evropskim parlamentom 

prepovedani, razen izjemoma pod naslednjimi pogoji: 



 

Pred iztekom roka za oddajo ponudb: 

 na zahtevo ponudnikov po dodatnih informacijah, ki so namenjene izključno podrobnejši 

razlagi narave naročila. Ponudniki lahko zahteve za dodatne informacije o dokumentaciji v 

zvezi z oddajo javnega naročila posredujejo samo v pisni obliki po elektronski pošti na 

naslednji naslov:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

Pisni zahtevi za dodatne informacije je treba pripisati: 

INVITATION TO TENDER 

EMAS-2020-001 

Na zahteve za dodatne informacije, ki bodo prispele manj kot šest delovnih dni pred iztekom 

roka za oddajo ponudb, tj. 23 junija 2020 ob 24.00, ne bo odgovorjeno. 

Evropski parlament ne bo odgovarjal na ustna vprašanja, zahteve, poslane po izteku 

navedenega roka, ali zahteve, ki so oblikovane ali naslovljene nepravilno. 

Prejeta vprašanja in odgovori nanje bodo objavljeni na spletnem mestu, kjer je dostopna 

dokumentacija za postopek javnega naročanja https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-

grants/sl/list-of-notices/open-tenders v razdelku s pogosto zastavljenimi vprašanji.  

Odgovori, ki bodo poslani hkrati vsem ponudnikom, bodo zgolj v angleščini. 

 na pobudo Evropskega parlamenta, če njegove službe ugotovijo napako, netočnost, 

izpustitev ali drugo materialno pomanjkljivost v besedilu obvestila o javnem naročilu, 

povabila k oddaji ponudb ali razpisnih zahtev.  

Po potrebi se dodatne informacije in zgoraj navedene informacije istega dne in pod popolnoma 

enakimi pogoji objavijo na spletnem mestu, kjer je dostopna dokumentacija v zvezi z oddajo 

javnega naročila: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/sl/list-of-notices/open-

tenders/ 

Po odpiranju ponudb in na pobudo Evropskega parlamenta: 

Evropski parlament vzpostavi stik s ponudnikom v primeru nejasnosti v zvezi s ponudbo ali da 

se popravijo pomembne napake v besedilu ponudbe.  

S spoštovanjem! 

signed 

Susanne ALTENBERG 
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