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Tisztelt Asszonyom/Uram! 

 

Az Európai Parlament közbeszerzési keretszerződést kíván kötni az alábbi tárgyban: 

Tematikus Ifjúsági Látogató Csoportok szervezése és ennek alapján EU tanórák 

megtartása. 

A keretszerződés maximális időtartama 4 év. 

Csatoltan küldjük a fenti közbeszerzési szerződésre vonatkozó közbeszerzési 

dokumentációt, hogy az esetleges ajánlattételhez minden szükséges információ 

rendelkezésére álljon. E dokumentumok az alábbiak szerint vannak csoportosítva:  

- ajánlattevőnek küldött felkérő levél; 

- az ajánlattételi feltételei, melyek tartalmazzák a részvételhez szükséges 

információkat; 

- az ajánlattételhez szükséges dokumentáció és annak mellékletei: részletes 

információ a szerződés tárgyáról, az ahhoz tartozó műszaki leírások, a 

kizárási, kiválasztási és odaítélési kritériumok, valamint az ajánlattal együtt 

benyújtandó bizonyítékok és mellékletek; 

- a keretszerződés mintája. 

Amennyiben szeretne részt venni a fent említett közbeszerzési eljárásban, szíveskedjék 

az Európai Unió egyik hivatalos nyelvén megírt ajánlatát az ajánlattételi feltételekben 

megjelölt határidőn belül benyújtani. 

Az ajánlattevő és az Európai Parlament között az eljárás teljes időtartama alatt tilos 

mindennemű kapcsolatfelvétel, illetve erre csak kivételes esetben és az alábbi feltételek 

mellett kerülhet sor: 
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Az ajánlatok benyújtására megszabott időszak záró napját megelőzően: 

- az ajánlattevők kezdeményezésére kiegészítő információk beszerzése érdekében 

kizárólag a közbeszerzési szerződés természetének pontosítása céljából. Azok az 

ajánlattevők, akik a közbeszerzési dokumentációval kapcsolatban kiegészítő 

információkat kívánnak beszerezni, kérdéseiket kizárólag írásban tehetik fel  

o  e-mailben a következő címre: epbudapest@europarl.europa.eu  

Valahányszor kiegészítő információkat kér, ne feledje el feltüntetni levelén a 

következőket: 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS  

YTHVIS/COMM/AWD/2018/12 
 

Csak az ajánlatok benyújtási határidejénél legalább hat munkanappal korábban 

beérkező, kiegészítő információkra irányuló kérelmekre válaszolunk. 

Az Európai Parlament a szóbeli és a fenti határidőn túl érkező kérdéseket, továbbá a 

helytelenül megfogalmazott vagy megcímzett kérdéseket figyelmen kívül hagyja. 

A beérkezett kérdéseket és az azokra adott válaszokat az Európai Parlament levélben 

továbbítja minden ajánlattevő számára, akinek az ajánlati dokumentációt megküldték.  

Az egyszerre valamennyi ajánlattevőhöz címzett válaszok csak magyarul és igény 

szerint angol nyelven lesznek elérhetők. 

- az Európai Parlament kezdeményezésére, ha az intézmény szolgálatai hibát, 

kihagyást vagy bármilyen más konkrét hiányosságot észlelnek a közbeszerzési 

hirdetmény, az ajánlattételi felhívás vagy az ajánlati dokumentáció 

megfogalmazásában.  

Adott esetben a fent említett kiegészítő információkat és tájékoztatást egyazon napon és 

szigorúan azonos körülmények között juttatják el azokhoz az ajánlattevőkhöz, akiknek 

az ajánlati dokumentációt megküldték.  

A tenderdokumentációt az Európai Parlament weboldalán is közzétesszük 

(http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations/htm), a kiegészítő információk a 

következő oldalon is elérhetőek lesznek: www.europarl.hu. 

 

Az ajánlatok felbontását követően az Európai Parlament kezdeményezésére: 

- amennyiben az ajánlattal kapcsolatban további felvilágosításra, illetve az ajánlat 

megszövegezésében nyilvánvaló tárgyi tévedések helyesbítésére van szükség, az 

Európai Parlament kezdeményezi az ajánlattevővel történő kapcsolatfelvételt.  

- amennyiben az Európai Parlament minden ajánlatot benyújtó pályázóval tárgyalást 

kíván kezdeményezni annak érdekében, hogy az ajánlatokat minél jobban az ajánlati 

dokumentáció és a szerződés követelményeihez igazítsák.  
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Az Európai Parlament, ha indokoltnak látja, ezen eljárás keretében jogosult tárgyalást 

kezdeményezni az ajánlatot benyújtó pályázókkal. Minden tárgyalás az ajánlattevők 

egyenrangú kezelésének biztosítása mellett zajlik. A tárgyalás minden esetben a 

benyújtott ajánlat tartalmára összpontosít a legelőnyösebb ajánlat kiválasztása 

érdekében 

 

 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

Lővei Andrea 

Irodavezető 


