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 INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD EMAS-2020-001 

 Meddelande om upphandling: 2020/S 097-230769 av den 19/05/2020 

 

Europaparlamentet planerar att genomföra en offentlig upphandling som avser ovannämnda 

tjänst. 

Avtalets maximala löptid kommer att vara 12 månader. 

Härmed bifogas upphandlingsdokumenten rörande detta avtal, med den information som 

behövs för ett eventuellt anbudslämnande. Dessa dokument omfattar  

- meddelandet om upphandling (och andra åtgärder för offentliggörande), 

- denna inbjudan att lämna anbud, med den information som behövs för deltagande 

i upphandlingsförfarandet, 

- villkoren för anbudslämnande, 

- kravspecifikationerna och tillhörande bilagor, med detaljerad information om 

avtalsföremålet, de tekniska specifikationerna, uteslutnings-, urvals- och 

tilldelningskriterierna samt de styrkande handlingar och bilagor som ska bifogas 

anbudet, 

- avtalsmallen och tillhörande bilagor. 

Den som är intresserad av att delta i upphandlingen uppmanas att lämna ett anbud på ett av 

Europeiska unionens officiella språk inom den tidsfrist som anges i denna inbjudan. 

All kontakt mellan anbudsgivarna och Europaparlamentet är förbjuden under hela 

upphandlingsförfarandet, utom i undantagsfall och då enligt följande villkor: 



 

Före utgången av tidsfristen för anbudslämnande: 

 På anbudsgivarnas initiativ: Anbudsgivarna får begära ytterligare upplysningar som endast 

har till syfte att klargöra avtalets karaktär. Anbudsgivare som önskar få ytterligare 

upplysningar om upphandlingsdokumenten måste ställa sina frågor skriftligen via e-post 

till följande adress:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

Varje skriftlig begäran om ytterligare upplysningar måste märkas med följande text: 

INVITATION TO TENDER 

EMAS-2020-001 

Begäranden om ytterligare upplysningar som mottas mindre än sex arbetsdagar före sista 

datum för anbudslämnande, det vill säga den 23 juni 2020 kl. 00.00 (midnatt), kommer inte 

att beaktas. 

Europaparlamentet kommer inte att besvara muntliga frågor, frågor som mottas efter det att 

ovannämnda tidsfrist löpt ut eller felaktigt märkta eller adresserade frågor. 

De frågor som inkommit och svaren på dessa kommer att offentliggöras på den webbplats där 

upphandlingsdokumenten finns tillgängliga https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-

grants/en/list-of-notices/open-tenders/, i delen om vanliga frågor (FAQ).  

Svaren kommer att skickas samtidigt till samtliga anbudsgivare och vara avfattade endast på 

engelska. 

 På Europaparlamentets initiativ: Om Europaparlamentet upptäcker fel, utelämnanden eller 

andra väsentliga brister i ordalydelsen i meddelandet om upphandling, inbjudan att lämna 

anbud eller kravspecifikationerna får det kontakta anbudsgivarna.  

De eventuella ytterligare upplysningar och ovannämnda upplysningar kommer att lämnas 

samtidigt (samma datum) och på exakt samma sätt på den webbplats där 

upphandlingsdokumenten finns tillgängliga https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-

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

Efter det att anbuden öppnats och på Europaparlamentets initiativ: 

Om ett anbud kräver ytterligare förtydliganden eller innehåller väsentliga fel i ordalydelsen 

som behöver korrigeras kommer Europaparlamentet att kontakta anbudsgivaren.  

Med vänlig hälsning 

signed 

Susanne ALTENBERG 
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