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1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПОКАНАТА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
ОФЕРТИ 

1. Подаването на оферта предполага приемането от страна на оферента на 
условията, определени в документите на настоящата покана за представяне на 
оферти: спецификациите и проекта на договор. Горепосочените документи  
определят условията на настоящата покана за представяне на оферти и се 
допълват взаимно. В случай на противоречие между тях всеки документ има 
предимство пред останалите в реда, посочен в заключителните разпоредби на 
проектодоговора. 

2. Подаването на оферта включва отказ на оферента от собствените му условия за 
продажба или условия на работа. Подаването на офертата обвързва оферента 
за времето на изпълнение на поръчката, ако му бъде възложена.  

3. Преди да подаде офертата си, оферентът трябва да предприеме всички  
необходими мерки с цел да направи преценка на обхвата и естеството на 
предмета на поканата за представяне на оферти, както и на евентуалните 
затруднения. Подавайки офертата, оферентът декларира, че са му известни 
рисковете и проблемите, свързани с изпълнението на поръчката. 

4. Срокът на валидност на офертите, по време на който оферентите са длъжни да 
спазват всички условия на своите оферти, е 6 месеца, считано от крайния срок 
за подаване на офертите.  

5. Спецификациите, свързани с поръчката и с проекта на договора, се прилагат към 
настоящата покана. В спецификацията се изброяват всички документи, които се 
прилагат към офертата, в т.ч. удостоверителните документи за икономическия, 
финансовия, техническия и професионалния капацитет.  

6. Настоящата покана за представяне на оферти не представлява ангажимент от 
страна на Европейския парламент. Ангажимент се поражда единствено при 
подписване на договор с изпълнителя на поръчката. Също така подаването на 
оферта не дава никакво право на даден оферент да му бъде възложена 
поръчката или част от нея. До подписване на договора Европейският парламент 
може да прекрати процедурата по възлагане на поръчката, като кандидатите или 
оферентите не могат да претендират обезщетение за каквито и да било разходи, 
в т.ч. евентуални пътни разходи. Когато е приложимо, мотивите за това решение 
се посочват и се довеждат до знанието на всички оференти.  

7. Оферентите се информират писмено относно резултата от разглеждането на 
офертата им. 

8. Направените разходи при подготовката и подаването на офертите се поемат от 
оферентите и не подлежат на възстановяване. 

9. Офертите остават собственост на Европейския парламент. 

10. Последващите действия по отношение на отговора на поканата за представяне 
на оферти предполагат вписване и обработка на лични данни (напр. име, адрес, 
автобиография). Тези данни се обработват в съответствие с Регламент (ЕС) 
№ 2018/1725 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването 
на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и 
относно свободното движение на такива данни. Освен ако е предвидено друго, 
отговорите на въпросите и поисканите лични данни са необходими за оценка на 
офертите в съответствие с изискванията на поканата за представяне на оферти 
и се обработват единствено от Отдела за Схемата за управление по околна 
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среда и одит (EMAS) към генералния секретар на Европейския парламент с тази 
цел. По искане на оферента той може да получи обратно предоставените от него 
лични данни и може да поправи всички неточни или непълни лични данни. Те 
могат да се свържат с Отдела за EMAS към генералния секретар на Европейския 
парламент по всички въпроси, свързани с обработването на личните им данни.  
Той има право по всяко време да се отнесе към Европейския надзорен орган по 
защита на данните относно обработката на личните си данни. 

2. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ  

Оферентите, които желаят да получат допълнителна информация относно 
документацията за поръчката, трябва да представят своите въпроси писмено преди 
крайния срок за приемане на въпроси, посочен в точка 3, по електронна поща на 
следния адрес:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

Това искане на допълнителна информация трябва да съдържа:  

EMAS-2020-001 

Възлагащият орган не предприема последващи действия по отношение на устни 
въпроси или искания, подадени след крайния срок или неправилно зададени или 
адресирани.  

Възлагащият орган изпраща по пощата получените въпроси и съответстващите им 
отговори на всички оференти преди крайния срок за изпращане на отговори, посочен 
в точка 3.  

3. ПРЕДВАРИТЕЛЕН ГРАФИК НА ПОКАНАТА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ 

Краен срок за приемане на въпроси:    17/06/2020 г. 

Краен срок за изпращане на отговори:    19/06/2020 г. 

Краен срок за подаване на оферти:   23/06/2020 г., в 00.00 ч. полунощ  

Дата и час за отваряне на офертите:   30/06/2020 г., в 14.00 ч. 

Вероятна дата за възлагане на поръчката: средата на юли 

Подписване на договора        септември 2020 г. 

4. ПОСЕЩЕНИЕ НА МЯСТО – не е приложимо 

5. СЪДЪРЖАНИЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Офертите могат да се изготвят само писмено, на един от официалните езици на 
Европейския съюз. 

Въпреки това се уточнява, че работният език е английски. 

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
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Вашата оферта трябва се състои от един подписан оригинал, като всяка страница 
е надлежно попълнена и безупречно четлива, за да се избегне и най -малкото 
съмнение по отношение на думи и цифри.  

Офертата трябва: 

 да е изготвена върху бланка на оферента; 

 да е подписана от оферента или от надлежно упълномощения му представител; 

 да е подадена за цялата поръчка; 

 да е изготвена в евро; 

 да е подадена в електронно копие на USB стик. Електронното копие трябва да 
бъде идентично на оригиналната версия на подписаната оферта, подадена на 
хартиен носител. 

Администрацията на Европейския парламент изисква от оферента да допълни всяка 
непълна или нечетлива оферта, както и офертите, които не спазват изисквания 
формат. 

Първата част от досието се озаглавява: 

„І – Административна част“ 

и съдържа изброените по-долу раздели:  

Редът и номерирането на разделите трябва задължително да се спазват.  

 Раздел 1, озаглавен „Устави – Обединения“, включва (ако е приложимо): 

 Уставите на упълномощеното дружество или на всяко едно от дружествата, 
ако става въпрос за обединение на икономически оператори, както и 
седалището, структурата на капитала, акционерното участие и неговото 
участие, състава на управителния съвет или всеки друг официален документ, 
отразяващ правния статут на икономическия оператор.  

 Ако офертата е подадена от обединение на икономически оператори, следва 
да се представи информационният документ относно обединенията на 
икономически оператори, представен в приложение V към спецификациите, 
надлежно попълнен, съдържащ дата и подпис.  

 Раздел 2, озаглавен „Оправдателни документи относно критериите за 
отстраняване“, включва: 

Клетвената декларация, посочена в приложение III от спецификациите.  

В случай че оферентът предвижда да възложи поръчката на 
подизпълнител, приложение III трябва да бъде попълнено от всички 
подизпълнители, ако това бъде изискано от Парламента. Когато дадена 
оферта е спечелила, трябва задължително да бъдат предоставени, за всеки 
предложен подизпълнител, всички посочени по-горе документи, ако това 
бъде изискано от Парламента. Оферентът трябва да попълни приложение 
VI по отношение на подизпълнителите. 
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 Раздел 3, озаглавен „Оправдателни документи относно критериите за 
подбор“, включва: 

Клетвената декларация, посочена в приложение III от спецификациите. От 
спечелилия оферент ще бъде изискано да представи документни доказателства  
за всички критерии за подбор, описани във въпросното приложение.  

Вж. точка 15.1 от спецификациите – Правоспособност и регулаторен 
капацитет: 

От оферентите се изисква да отговарят на поне едно от следните условия:  

а) да бъдат вписани в съответен професионален или търговски регистър, освен 
когато става въпрос за международни организации; 

б) при договори за услуги – да разполага с конкретно разрешение, доказващо, 
че му е разрешено да изпълнява поръчката в своята държава на установяване 
или да членува в конкретна професионална организация. 

 

Вж. точка 15.2 от спецификациите – Финансов и икономически капацитет: 

- доказателство за сключена застрахователна полица за риска 
„професионална отговорност“. 

- финансови отчети (счетоводни отчети, отчети за приходи и разходи, както и 
всяка друга относима финансова информация) или извлечения от тях за период, 
който не надхвърля последните три приключени финансови години;  

- справка за общия оборот и оборота във връзка с дейностите в областта на 
поръчката за период, който не надхвърля последните три финансови години. 

 

Вж. точка 15.3 от спецификациите: Технически и професионален капацитет 

 - Списък на основните предоставени услуги и извършени доставки през 

последните три години с посочване на сумите, датите и публичните и частните 
клиенти, придружени при поискване от декларации на клиентите. 

- Доказателство за установяване и/или сертифициране на съответните 
системи за управление на околната среда и качеството, както е описано в 
точка 15.3 от спецификациите. 

 

Втората част от досието се озаглавява: 

„ІІ – Техническа част“ 

и съдържа изброените по-долу раздели:  

Редът и номерирането на разделите трябва задължително да се спазват.  

 Раздел 1, озаглавен „Техническа документация“, включва: 

 Всички документи, отнасящи се до техническите аспекти на офертата, които 
оферентът счете за необходимо да представи. 
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 Раздел 2, озаглавен „Произход на продуктите – Норми – Доставчици“, 
включва: 

 Всяко указване на държавата на произход на продуктите, използвани за 
изпълнение на обществената поръчка. 

 Всяко указване на нормата(-ите), на която(-ито) отговарят продуктите. 

 Наименованието и адреса на дистрибуторите и/или доставчиците на 
посочените продукти, в случай че те се включват в изпълнението на 
обществената поръчка. 

Третата част от досието се озаглавява: 

„III – Финансова част“ 

и се състои от един раздел, включващ всички документи, отнасящи се до финансовия 
аспект на офертата, с указване на общата ѝ сума и на всички единични цени, 
придружени с ценови таблици. 

Редът и номерирането на разделите трябва да се спазват. 

 

6. КРАЙНИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 

1. Дата и час по брюкселско време на крайния срок за подаване на офертите: 
23/06/2020 г., в 00.00 ч. полунощ.  

2. Подаването на офертите се извършва по избор на оферентите:  

а)  по пощата с препоръчано писмо или равностойно средство или чрез куриер 
не по-късно от горепосочения краен срок, като се признава датата на 
пощенското клеймо или на депозитната разписка, на следния адрес:  

EUROPEAN PARLIAMENT 

Official Mail Unit 

Altiero Spinelli Building 

Office 00F256 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

 EMAS UNIT 

Office PHS 06A058 

B-1047 BRUSSELS 

 
б)  или като се връчат лично от оферента или негов представител на Службата 

за официална кореспонденция не по-късно от горепосочените крайна дата 
и час по брюкселско време. Подаването на офертата се потвърждава с 
разписка в два екземпляра от Службата за официална кореспонденция на 
Европейския парламент, носеща дата и подпис. Тази дата се счита за дата 
на подаване на офертата. Работното време на Службата за официална 
кореспонденция, където се внасят офертите, е следното: 
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от понеделник до четвъртък от 9.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 17.00 ч.  

петък от 9.00 ч. до 12.00 ч. 

затворено е през съботните и неделните дни, както и на официални празници и 
през почивните за Европейския парламент дни: 1, 21 и 22 май и 1 юни. 

Европейският парламент не е в състояние да гарантира приемането на офертите, 
предадени по какъвто и да е начин извън горепосоченото работно време на 
Службата за официална кореспонденция. 

Не може да се търси отговорност от Европейския парламент за това, че не е 
информирал оферентите за промени в работното време на Службата за 
официална кореспонденция, които са настъпили след изпращането на 
документите, свързани с поканата за представяне на оферти. Заинтересованите 
оференти следва сами да се информират за валидността на обявеното работно 
време, преди да подадат офертата. 

3. Офертите, които не отговарят на крайните срокове за представяне, посочени в 
букви а) и б) по-горе, се обявяват за недопустими. 

4. С цел да се запази поверителността и неприкосновеността на офертите, те 
трябва да се изпратят в двоен плик. Двата плика се запечатват. Оферентите 
следва да използват етикетите в приложение VIII към спецификациите за 
представяне на офертите пред компетентната служба на Европейския 
парламент. Върху вътрешния и външния плик се посочва информацията по -долу:  

 наименование и адрес на службата получател: 

EUROPEAN PARLIAMENT 

EMAS UNIT 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

Belgium 

Office PHS 06A058 

B-1047 BRUSSELS 
 

 референтния номер на поканата за представяне на оферти: 

INVITATION TO TENDER EMAS-2020-001 

 и следната забележка: 

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL UNIT OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON 

В зависимост от физическия размер на офертата, думата „плик“ следва да се 
разбира като включваща колет, кашон, кутия; размерите на колетите следва да 
съответстват максимално възможно на размерите на документите в тях.  

При всички случаи и независимо от вида на използваната опаковка оферентите се 
приканват да обърнат внимание на качеството на пликовете или на опаковката, в 
които изпращат своята оферта, за да не пристигнат скъсани, като по този начин се 
нарушава поверителността на съдържанието им и тяхната неприкосновеност.  

Ако се използват самозалепващи пликове, те трябва да бъдат запечатани с помощта 
на самозалепващи ленти, върху които изпращачът полага подписа си. За подпис на 
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изпращача се счита саморъчният подпис или подписът и печатът на неговото 
дружество. 

Всяка оферта, при която е нарушена поверителността на съдържанието до 
едновременното отваряне на всички оферти, се отхвърля автоматично. 

Върху външния плик се отбелязва също така името или фирмата на оферента, както 
и точният адрес, на който той може да бъде уведомен за решението по отношение 
на офертата му. 

7. ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Офертите ще бъдат отворени в Брюксел на 30/06/2020 г., в 14.00 ч.  

Оферентите, които желаят да присъстват при отварянето на офертите, се умоляват 
да уведомят за това службата, отговаряща за настоящата процедура за възлагане, 
най-късно два работни дни преди датата на отваряне на офертите, по  електронна 
поща на следния адрес: emas.tenders@europarl.europa.eu 

Могат да присъстват само двама представители. Оферентите, които не са 
уведомили за това, автоматично ще получат отказ да присъстват при отварянето на 
офертите. Имената на лицата, които присъстват при отварянето на офертите, трябва 
да бъдат оповестени в горепосоченото уведомление. 

8. ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 

Европейският парламент уведомява едновременно и индивидуално всеки неодобрен 
оферент по електронен път, че неговата оферта е била отхвърлена. Във всеки от 
случаите Парламентът посочва основанията за отхвърляне на офертата, както и 
възможните процедури за обжалване. 

Европейският парламент оповестява, едновременно с уведомленията за отхвърляне 
на офертите, решението за възлагане на поръчката на одобрения изпълнител, като 
посочва, че то не поражда ангажимент за институцията. Договорът не може да бъде 
подписан  

 преди изтичането на срок от петнадесет календарни дни, считано от деня 
след датата на едновременното оповестяване на решенията за отхвърляне 
на офертите и за възлагане на поръчката, 

 преди изтичането на срок от десет календарни дни, ако се използват 
електронни средства за изпращането на горепосочените уведомления.  

При всички случаи решението за възлагане става окончателно едва след като 
избраният изпълнител представи изискуемите доказателства по отношение на 
критериите за отстраняване и подбор, посочени в точки 14 и 15 от спецификациите, 
и те бъдат приети от Европейския парламент. Приемането се потвърждава писмено 
и дава възможност на избрания изпълнител да подпише договора, в случай че срокът 
от петнадесет (или съответно десет) календарни дни е изтекъл. 

Неодобрените оференти, които не са били в положение, налагащо отстраняване, 
чиито оферти отговарят на изискванията по документацията за поръчката, могат да 
получат допълнителна информация относно основанията за отхвърляне на 
офертата им, като за целта изпратят писмена молба по електронен път. Единствено 
оферентите, представили допустима оферта, могат да изискат сведения относно 
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особеностите и относителните предимства на избраната оферта, както и името на 
одобрения изпълнител. Въпреки това не е необходимо да се оповестяват данни, 
чието огласяване би възпрепятствало прилагането на закона,  би било в разрез с 
обществения интерес, би нанесло вреди на законните търговски интереси на 
публични или частни предприятия или би нарушило лоялната конкуренция между 
тези предприятия. 

9. СПИРАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

При необходимост след оповестяване на резултатите и преди подписване на 
договора Европейският парламент може да отложи подписването на договора с цел 
извършване на допълнителна проверка, ако това е оправдано поради искания или 
коментари на отхвърлени или ощетени оференти или друга получена целесъобразна 
информация. Въпросните молби, коментари или сведения трябва да бъдат получени 
в рамките на периода от 15 календарни дни, считано от деня след едновременното 
оповестяване на решенията за недопускане до участие и за възлагане или когато е 
необходимо – след публикуването на обявление за възлагане на поръчка. В случай 
на временно спиране всички оференти се уведомяват в рамките на три работни дни 
след решението за спиране. 

След приключване на допълнителната проверка, произтичаща от спирането на 
процедурата, Европейският парламент може да потвърди решението си за 
възлагане, да го измени или при необходимост да отмени процедурата. Новото 
решение се мотивира и съобщава в писмен вид на всички конкуриращи се оференти. 


