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1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI DALĪBAI UZAICINĀJUMĀ IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU 

1. Piedāvājuma iesniegšana nozīmē, ka pretendents piekrīt nosacījumiem, kas izklāstīti 
šīs iepirkuma procedūras dokumentos: specifikācijās un līguma projektā. Minētajos 
dokumentos ir izklāstīti noteikumi par uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu, un tie ir 
savstarpēji papildinoši. Ja tajos ir pretrunas, ievēro līguma projekta nobeiguma 
noteikumos norādīto dokumentu hierarhiju. 

2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents atsakās no saviem pārdošanas vai darbu 
veikšanas nosacījumiem. Ja pretendentam piešķir līgumslēgšanas tiesības, šis  
piedāvājums ir saistošs visā līguma izpildes laikā. 

3. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas dara visu, kas vajadzīgs, lai novērtētu 
uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu priekšmetu un ar to saistītās prasības, kā arī 
iespējamās grūtības. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents apliecina, ka apzinās risku 
un citus ar līguma izpildi saistītus neparedzamus apstākļus. 

4. Piedāvājums ir spēkā 6 mēnešus, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa, un 
šajā laikposmā pretendents piedāvājuma nosacījumus grozīt nedrīkst.  

5. Uzaicinājumam iesniegt piedāvājumu pievieno ar līgumu saistītās specifikācijas un 
līguma projektu. Specifikācijās ir uzskaitīti visi dokumenti, kas jāpievieno 
piedāvājumam, tostarp dokumenti, kuri apliecina saimnieciskās, finansiālās, tehniskās 
un profesionālās spējas.  

6. Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu neuzliek Eiropas Parlamentam nekādas saistības. 
Saistības stājas spēkā tikai tad, kad ir parakstīts līgums ar pretendentu, kuram 
piešķirtas līgumslēgšanas tiesības. Piedāvājuma iesniegšana arī nenozīmē, ka 
pretendentam pilnībā vai daļēji tiks piešķirtas līgumslēgšanas tiesības. Kamēr līgums 
nav parakstīts, Eiropas Parlaments var atcelt iepirkuma procedūru, turklāt kandidāti un 
pretendenti nav tiesīgi pieprasīt nekādu atlīdzību, arī atlīdzību par iespējamiem ceļa 
izdevumiem. Attiecīgā gadījumā šādu lēmumu pamato un dara zināmu visiem 
pretendentiem. 

7. Pretendentus rakstveidā informē par lēmumu, kas pieņemts attiecībā uz viņu 
piedāvājumu. 

8. Piedāvājuma sagatavošanas un iesniegšanas izdevumus sedz paši pretendenti, un  tie 
netiek atlīdzināti. 

9. Iesniegtais piedāvājums ir Eiropas Parlamenta īpašums. 

10. Ja pretendents, atsaucoties uz uzaicinājumu, ir iesniedzis piedāvājumu, tiek reģistrēti 
un apstrādāti personas dati (piemēram, vārds, uzvārds, adrese, CV). Šādus datus 
apstrādās saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā 
uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par 
šādu datu brīvu apriti. Ja nav norādīts citādi, atbildes uz jautājumiem un pieprasītie 
personas dati ir vajadzīgi, lai novērtētu piedāvājumu atbilstību specifikācijām, kuras 
izklāstītas uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu, un EMAS nodaļa, kas ir Eiropas 
Parlamenta Ģenerālsekretariāta centrālais dienests, tos apstrādā tikai šajā nolūkā. 
Pretendents pēc pieprasījuma var saņemt savus personas datus un tos labot, ja 
personas dati ir neprecīzi vai nepilnīgi. Ja pretendentiem rodas ar personas datu 
apstrādi saistīti jautājumi, tie var vērsties pie EMAS nodaļas, kas ir Eiropas Parlamenta 
Ģenerālsekretariāta centrālais dienests. Saistībā ar savu personas datu apstrādi 
pretendents jebkurā laikā ir tiesīgs vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja.  
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2. PAPILDU INFORMĀCIJA  

Ja pretendents vēlas saņemt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentiem, 
jautājumus drīkst uzdot rakstveidā līdz 3. punktā norādītajam jautājumu iesniegšanas 
termiņam, nosūtot e-pasta vēstuli uz šādu adresi:  

emas.tenders@europarl.europa.eu. 

Pieprasījumam sniegt papildu informāciju pievieno šādu norādi: 

EMAS-2020-001 

Līgumslēdzēja iestāde neatbild uz mutiskiem jautājumiem, pēc noteiktā termiņa 
iesniegtiem jautājumiem, kā arī nepareizi formulētiem vai adresētiem jautājumiem.  

Saņemtos jautājumus un attiecīgās atbildes līgumslēdzēja iestāde līdz 3.  punktā 
norādītajam atbildes sniegšanas termiņam nosūta visiem pretendentiem.  

3. UZAICINĀJUMA IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU IESPĒJAMAIS GRAFIKS 

Jautājumu iesniegšanas termiņš:    17.06.2020. 

Atbildes sniegšanas termiņš:      19.06.2020. 

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš:   23.06.2020. plkst. 00.00 (pusnaktī)  

Piedāvājumu atvēršanas datums un laiks:   30.06.2020. plkst. 14.00 

Iespējamais līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas termiņš: jūlija vidus 

Līguma parakstīšana: 2020. gada septembris 

4. OBJEKTA APMEKLĒJUMS (nepiemēro) 

5. PIEDĀVĀJUMA SATURS UN NOFORMĒJUMS 

Piedāvājumu sagatavo tikai rakstveidā kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām.  

Tomēr jānorāda, ka darba valoda būs angļu valoda. 

Jāiesniedz parakstīts piedāvājuma oriģināleksemplārs, kas sagatavots skaidri salasāmā 
tekstā, pienācīgi aizpildot katru lappusi, lai nebūtu nekādu šaubu par izmantotajiem 
jēdzieniem un skaitļiem.  

Piedāvājums 

 jāsagatavo uz pretendenta veidlapas; 

 jāparaksta pretendentam vai attiecīgi pilnvarotam pārstāvim; 

 tam jāattiecas uz visu līgumu kopumā; 

 piedāvājuma summa ir jānorāda euro; 

 jāiesniedz piedāvājuma elektroniska kopija USB zibatmiņā. Elektroniskā kopija ir 
identiska parakstītajam oriģināleksemplāram, kas iesniegts izdrukas veidā. 

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu


 

 4/8  

Eiropas Parlamenta administrācija prasīs pretendentam papildināt nepilnīgi sagatavotu vai 
grūti salasāmu piedāvājumu, kā arī piedāvājumu, kas sagatavots, neievērojot noformējuma 
prasības. 

Piedāvājuma pirmā daļa ar nosaukumu 

“I. Administratīvā daļa” 

ir iedalīta šādās sadaļās.  

Obligāti jāievēro sadaļu secība un numerācija. 

 1. sadaļa “Statūti – Grupas”, kurā ietilpst (ja piemērojams): 

 pilnvarotās uzņēmējsabiedrības vai katras uzņēmējsabiedrības (ja tā ir ekonomikas 
dalībnieku grupa) statūti, kuros norādīta juridiskā adrese, kapitāla struktūra, akciju 
un daļu īpašnieki un valdes sastāvs, vai cits oficiāls dokuments, kas apliecina 
ekonomikas dalībnieka juridisko statusu;  

 ja piedāvājumu iesniedz ekonomikas dalībnieku grupa, pienācīgi aizpildīta,  datēta 
un parakstīta specifikāciju V pielikumā pievienotā veidlapa “Paziņojums par 
ekonomikas dalībnieku grupu”.  

 2. sadaļa “Ar izslēgšanas kritērijiem saistītie dokumentārie pierādījumi”, kurā 
ietilpst: 

specifikāciju III pielikumā aprakstītais godprātīgais apliecinājums. 

Ja pretendents plāno slēgt apakšlīgumus, III pielikums ir jāaizpilda visiem 
apakšuzņēmējiem, ja Parlaments to prasa. Izraudzīta piedāvājuma gadījumā visi 
iepriekš minētie dokumenti ir jāiesniedz arī par katru ierosināto apakšuzņēmēju, 
ja Parlaments to prasa. Pretendentam jāaizpilda VI pielikums par 
apakšuzņēmējiem. 

 3. sadaļa “Ar atlases kritērijiem saistītie dokumentārie pierādījumi”, kurā ietilpst: 

specifikāciju III pielikumā aprakstītais godprātīgais apliecinājums. Izraudzītajam 
pretendentam būs jāsniedz dokumentāri pierādījumi par visiem šajā pielikumā 
aprakstītajiem atlases kritērijiem. 

Sk. specifikāciju 15.1. punktu “Juridiskās un regulatīvās spējas”: 

pretendentam ir jāatbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem:  

(a) pretendents ir iekļauts attiecīgā komercreģistrā vai profesionālajā reģistrā, izņemot 
starptautisku organizāciju gadījumā; 

(b) attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas līgumiem — pretendents ir īpašas atļaujas 
turētājs, kura apliecina, ka tam ir atļauts izpildīt līgumu uzņēmējdarbības veikšanas 
valstī, vai tas ir kādas konkrētas profesionālās organizācijas biedrs.  

 

Sk. specifikāciju 15.2. punktu “Finansiālās un saimnieciskās spējas”: 

- apliecinājums par profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu;  
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- finanšu pārskati (bilance, darbības pārskati un pārējā vajadzīgā finanšu informācija) 
vai to izvilkumi par laikposmu, kas vienāds ar vai mazāks par pēdējiem trim gadiem, 
par kuriem pārskati ir apstiprināti;  

- pārskats par kopējo apgrozījumu un apgrozījumu līguma darbības jomā par ne 
vairāk kā pēdējiem trim finanšu gadiem, par kuriem pieejama informācija.  

 

Sk. specifikāciju 15.3. punktu “Tehniskās un profesionālās spējas”: 

 saraksts ar trijos pēdējos gados sniegtajiem nozīmīgākajiem pakalpojumiem, 

norādot summas, datumus un gan publiskus, gan privātus klientus un pēc 
pieprasījuma pievienojot klientu atsauksmes; 

- specifikāciju 15.3. punktā aprakstītais pierādījums par attiecīgo vides un 
kvalitātes vadības sistēmu izveidi un/vai sertifikāciju. 

 

Piedāvājuma otrā daļa ar nosaukumu 

“II. Tehniskā daļa” 

ir iedalīta šādās sadaļās.  

Obligāti jāievēro sadaļu secība un numerācija. 

 1. sadaļa “Tehniskā dokumentācija”, kurā ietilpst: 

 visi ar piedāvājuma tehniskajiem aspektiem saistītie dokumenti, kurus pretendents 
uzskata par vajadzīgu iesniegt. 

 2. sadaļa “Produktu izcelsme – Standarti – Piegādātāji”, kurā ietilpst: 

 dokumenti, kas apliecina līguma izpildei piedāvāto produktu izcelsmes valsti;  

 dokumenti, kas attiecas uz vienu vai vairākiem standartiem, kuriem šie produkti 
atbilst; 

 šo produktu izplatītāju un/vai piegādātāju uzņēmuma nosaukums un adrese, ja tie 
piedalās līguma izpildē. 

Piedāvājuma trešā daļa ar nosaukumu 

“III. Finansiālā daļa” 

Tai ir tikai viena sadaļa, kurā ietilpst visi ar piedāvājuma finansiālajiem aspektiem saistītie 
dokumenti, kuros norādīta piedāvājuma un, attiecīgā gadījumā, atsevišķu daļu kopējā 
summa un kuriem pievienots cenrādis. 

Obligāti jāievēro sadaļu secība un numerācija. 

 

6. PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ UN KĀRTĪBA 
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1. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 23.06.2020. plkst. 00.00 (pusnaktī) pēc Briseles 
laika.  

2. Piedāvājumu pretendents var iesniegt: 

a)  vai nu nosūtot pa pastu ar ierakstītu vēstuli vai līdzvērtīgu sūtījumu, vai ar 
kurjerpastu uz turpmāk norādīto Eiropas Parlamenta Oficiālā pasta nodaļas 
adresi ne vēlāk kā iepriekš minētajā noslēguma datumā, ko apliecina pasta 
zīmogs vai sūtījuma saņemšanas kvītī norādītais datums: 

EUROPEAN PARLIAMENT 

Official Mail Unit 

Altiero Spinelli Building 

Office 00F256 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

 EMAS UNIT 

Office PHS 06A058 

B-1047 BRUSSELS 

 
b)  vai arī tieši vai ar pārstāvju starpniecību nododot to Oficiālā pasta nodaļai ne vēlāk 

kā līdz iepriekš minētajam noslēguma datumam un laikam (Briseles laiks). 
Piedāvājuma saņemšanu apliecina kvīts, kuru divos eksemplāros paraksta 
Eiropas Parlamenta Oficiālā pasta nodaļas pārstāvis, norādot saņemšanas 
datumu. Kvītī norādītais datums un laiks ir apliecinājums tam, ka piedāvājums ir 
iesniegts. Piedāvājumi Oficiālā pasta nodaļā iesniedzami, ievērojot tās darba 
laiku: 

No pirmdienas līdz ceturtdienai katru dienu plkst. 9.00–12.00 un 14.00–17.00, 

piektdienās plkst. 9.00–12.00. 

Slēgts sestdienās, svētdienās, svētku dienās un Eiropas Parlamenta brīvdienās: 1., 
21. un 22. maijā un 1. jūnijā. 

Eiropas Parlaments nevar garantēt piedāvājuma saņemšanu, ja tas iesniegts, 
neievērojot iepriekšminēto Oficiālā pasta nodaļas darba laiku.  

Ja pēc konkursa dokumentu nosūtīšanas Oficiālā pasta nodaļas darba laiks ir mainījies, 
Eiropas Parlamentam nav pienākuma par to informēt pretendentus. Pretendentiem, 
kuri vēlas iesniegt piedāvājumu, pašiem ir jāpārliecinās par to, ka norādītais darba laiks 
nav mainījies. 

3. Ja nav ievērots iepriekš a) un b) apakšpunktā norādītais iesniegšanas termiņš, 
piedāvājums tiek atzīts par nederīgu. 

4. Lai nodrošinātu piedāvājuma konfidencialitāti un neaizskaramību, tas jāiesniedz 
dubultā aploksnē. Abām aploksnēm jābūt aizlīmētām. Pretendenti tiek aicināti izmantot 
specifikāciju VIII pielikumā dotās uzlīmes, lai atvieglotu piedāvājuma nosūtīšanu 
Eiropas Parlamenta kompetentajam dienestam. Gan uz iekšējās, gan ārējās aploksnes 
norāda  

 saņēmēju dienestu un tā adresi: 

EUROPEAN PARLIAMENT 
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EMAS UNIT 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

Belgium 

Office PHS 06A058 

B-1047 BRUSSELS 
 

 uzaicinājuma iesniegt piedāvājumu atsauces numuru: 

INVITATION TO TENDER EMAS-2020-001 

 un šādu pasta darbiniekiem un citām nepiederošām personām paredzētu 
brīdinājumu, ka sūtījumu atvērt aizliegts: 

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

Atkarībā no konkrētā piedāvājuma “aploksne” var būt arī cits sūtījuma faktiskajam apjomam 
piemērots iepakojums (paka vai kaste). Iepakojuma izmēram būtu pēc iespējas jāatbilst tā 
satura lielumam. 

Neatkarīgi no tā, kādu iepakojumu pretendents ir izvēlējies, viņam vienmēr jāpārliecinās, 
ka piedāvājuma iesniegšanai paredzētā aploksne vai iepakojums ir kvalitatīvs un nav 
ieplēsts, jo pretējā gadījumā nav garantēta sūtījuma satura konfidencialitāte un 
neaizskaramība. 

Ja izmanto pašlīmējošās aploksnes, tās ir jāaizlīmē ar līmlenti, uz kuras jābūt sūtītāja 
parakstam. Šādu aploksni uzskata par attiecīgi aizzīmogotu, ja uz līmlentes ir sūtītāja 
paraksts vai paraksts un uzņēmuma zīmogs. 

Ja nebūs nodrošināta satura konfidencialitāte, attiecīgais piedāvājums pirms piedāvājumu 
atvēršanas tiks atzīts par nederīgu. 

Uz ārējās aploksnes jānorāda arī pretendenta vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums 
un precīza adrese, uz kuru nosūta informāciju par lēmumu, kas pieņemts par piedāvājumu. 

7. PIEDĀVĀJUMU ATVĒRŠANA 

Piedāvājumi tiks atvērti Briselē 30.06.2020. plkst. 14.00.  

Pretendenti, kuri vēlas piedalīties piedāvājumu atvēršanā, ne vēlāk kā divas darba dienas 
pirms piedāvājumu atvēršanas to dara zināmu par iepirkuma procedūru atbildīgajam 
dienestam, nosūtot e-pasta vēstuli uz šo adresi: emas.tenders@europarl.europa.eu. 

Pārstāvju skaits nedrīkst pārsniegt divas personas. Ja nebūs saņemts attiecīgs 
paziņojums, iespēja piedalīties piedāvājumu atvēršanā pretendentiem būs liegta. 
Attiecīgajā paziņojumā ir jānorāda to personu vārds un uzvārds, kuras piedalīsies 
piedāvājumu atvēršanā. 

8. REZULTĀTU PAZIŅOŠANA 

Eiropas Parlaments, izmantojot elektroniskus sakaru līdzekļus, visus noraidītos 
pretendentus vienlaikus un individuāli informēs, ka viņu piedāvājums nav pieņemts. 

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
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Parlaments norāda katra konkrētā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus un informē par 
pārsūdzības iespējām. 

Nosūtot paziņojumus noraidītajiem pretendentiem, Eiropas Parlaments vienlaikus arī 
izraudzītajam pretendentam paziņo lēmumu piešķirt līgumslēgšanas tiesības, norādot, ka 
attiecīgais lēmums iestādei nav saistošs. Līgumu nevar parakstīt, kamēr:  

 nav pagājis 15 kalendāro dienu periods, kas sākas dienā, kas seko tai, kurā visiem 
pretendentiem vienlaikus paziņots par piedāvājuma noraidīšanu vai 
līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu, ja iepriekš minēto informāciju paziņo, 
izmantojot pastu, vai 

 nav pagājis 10 kalendāro dienu periods, ja iepriekš minēto informāciju paziņo, 
izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.  

Jebkurā gadījumā lēmums piešķirt līgumslēgšanas tiesības ir uzskatāms par galīgu tikai 
pēc tam, kad izraudzītais pretendents ir sniedzis vajadzīgos pierādījumus attiecībā uz 
specifikāciju 14. un 15. punktā minētajiem izslēgšanas un atlases kritērijiem un Eiropas 
Parlaments šos pierādījumus ir akceptējis. Par to, ka pierādījumi ir akceptēti, vienmēr 
paziņo rakstiski, un tad izraudzītais pretendents var parakstīt līgumu, ja ir pagājušas 
iepriekš minētās 15 (vai attiecīgi 10) kalendārās dienas.  

Jebkurš noraidītais pretendents, kurš nav izslēgšanas situācijā un kura piedāvājums atbilst 
iepirkuma procedūras dokumentiem, nosūtot rakstisku pieprasījumu pa e-pastu, var 
saņemt papildu informāciju par sava piedāvājuma noraidīšanas iemesliem. Informāciju par 
izraudzītā piedāvājuma raksturlielumiem un salīdzinošo izdevīgumu, kā arī izraudzītā 
pretendenta vārdu, uzvārdu vai uzņēmuma nosaukumu var pieprasīt tika i tie pretendenti, 
kuru piedāvājums ir atzīts par pieņemamu. Daži aspekti tomēr netiks izpausti, ja tas varētu 
traucēt tiesībaizsardzību, būtu pretrunā sabiedrības interesēm, kaitētu publisku vai privātu 
uzņēmumu likumīgām komerciālām interesēm vai varētu traucēt godīgai konkurencei to 
starpā. 

9. PROCEDŪRAS APTURĒŠANA 

Pēc rezultātu paziņošanas un pirms līguma parakstīšanas Eiropas Parlaments līguma 
parakstīšanu vajadzības gadījumā var atlikt, lai veiktu papildu pārbaudi, pamatojoties uz 
pieprasījumiem, apsvērumiem vai citu vērā ņemamu informāciju, ko snieguši noraidītie 
pretendenti vai pretendenti, kuru tiesības ir aizskartas. Šādi pieprasījumi, apsvērumi vai 
informācija ir jāsaņem 15 kalendāro dienu laikā pēc noraidīšanas paziņojumu un 
līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas lēmuma vienlaicīgas nosūtīšanas dienas vai, attiecīgā 
gadījumā, pēc līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas paziņojuma publicēšanas dienas. Ja 
procedūra ir apturēta, triju darba dienu laikā pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas par to 
informē visus pretendentus. 

Pēc papildu pārbaudēm, kas veiktas, apturot procedūru, Eiropas Parlaments var apstiprināt 
savu lēmumu par līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu, to grozīt vai attiecīgā gadījumā 
procedūru atcelt. Jauno lēmumu attiecīgi pamato, un ar to rakstveidā iepazīstina visus 
iesaistītos pretendentus. 


