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1. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DELTAGANDE I UPPHANDLINGSFÖRFARANDET 

1. Ett anbudslämnande innebär att anbudsgivaren accepterar villkoren i de handlingar 
som ingår i denna inbjudan att lämna anbud, det vill säga kravspecifikationerna och 
förslaget till avtal. Ovannämnda handlingar kompletterar varandra och fastställer 
villkoren för denna inbjudan att lämna anbud. I händelse att uppgifterna i de olika 
handlingarna är motstridiga ska varje handling ha företräde framför de övriga i den 
ordning som anges i slutbestämmelserna i förslaget till avtal.  

2. Ett anbudslämnande innebär att anbudsgivaren avsäger sig sina egna försäljnings- 
eller arbetsvillkor. Anbudsgivaren åtar sig att, om den tilldelas avtal, respektera villkoren 
i anbudet under fullgörandet av avtalet. 

3. Anbudsgivaren måste före anbudslämnandet vidta alla nödvändiga åtgärder för a tt få 
god förståelse av omfattningen och karaktären på föremålet för inbjudan att lämna 
anbud och av möjliga svårigheter. Ett anbudslämnande innebär att anbudsgivaren 
bekräftar sin kännedom om de risker och problem som är kopplade till fullgörandet av 
avtalet. 

4. Anbudets giltighetstid, under vilken anbudsgivaren är skyldig att upprätthålla alla villkor 
i sitt anbud, är sex månader från och med sista datum för anbudslämnande.  

5. Kravspecifikationerna för avtalet och förslaget till avtal bifogas denna inbjudan att 
lämna anbud. I kravspecifikationerna anges samtliga handlingar som ska bifogas 
anbudet, inklusive handlingar som visar företagets ekonomiska, finansiella, tekniska 
och yrkesmässiga kapacitet  

6. Denna inbjudan att lämna anbud innebär inte något åtagande från Europaparlamentets 
sida. Europaparlamentets åtaganden uppkommer först när ett avtal ingås med den 
utvalda anbudsgivaren. Vidare innebär ett anbudslämnande inte någon rätt för 
anbudsgivaren att tilldelas avtalet eller en del av det. Europaparlamentet får,  fram till 
dess att avtalet undertecknas, besluta att häva upphandlingsförfarandet utan att detta 
ger de anbudssökande eller anbudsgivarna någon rätt till ersättning för sina 
omkostnader, till exempel eventuella resekostnader. I förekommande fall kommer de tta 
beslut att motiveras och meddelas samtliga anbudsgivare. 

7. Anbudsgivarna kommer skriftligen att underrättas om vilket beslut som fattats rörande 
deras respektive anbud. 

8. Anbudsgivarna ska själva stå för samtliga utgifter i samband med utarbetandet och 
lämnandet av anbuden och kan inte kräva ersättning för utgifterna. 

9. Anbuden blir Europaparlamentets egendom. 

10. Till följd av svaren på denna inbjudan att lämna anbud kommer personuppgifter (till 
exempel namn, adress och meritförteckning) att registreras och behandlas. Detta 
kommer att ske i enlighet med förordning (EU) 2018/1725 om skydd för fysiska 
personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens 
institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter. Om inte annat 
anges måste frågorna besvaras och personuppgifterna anges för att anbudet ska 
kunna utvärderas i överensstämmelse med kravspecifikationerna i inbjudan att lämna 
anbud, och uppgifterna kommer att behandlas enbart av enheten för miljölednings- och 
miljörevisionsordningen (Emas), en central enhet som är knuten till 
Europaparlamentets generalsekreterare, i detta syfte. Anbudsgivarna kan begära att få 
ett meddelande med sina personuppgifter och kan korrigera alla uppgifter som inte 
stämmer eller är ofullständiga. Anbudsgivarna kan vända sig till Emas-enheten, en 
central enhet som är direkt knuten till Europaparlamentets generalsekreterare, med 
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frågor som rör behandlingen av personuppgifterna. Anbudsgivarna har rätt att när som 
helst vända sig till Europeiska datatillsynsmannen rörande behandling av 
personuppgifter. 

2. YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR  

Anbudsgivare som vill ha ytterligare upplysningar om upphandlingsdokumenten måste 
skicka sina frågor skriftligen före den tidsfrist för frågor som anges i punkt 3 nedan per 
e-post till följande adress:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

Begäranden om ytterligare upplysningar måste märkas med följande text:  

EMAS-2020-001 

Den upphandlande myndigheten kommer inte att besvara muntliga frågor, frågor som 
mottagits efter det att tidsfristen löpt ut eller frågor som märkts eller adresserats på ett 
felaktigt sätt.  

Den upphandlande myndigheten kommer att skicka de frågor som inkommit och svaren på 
dessa till samtliga anbudssökande före den tidsfrist för svar som anges i punkt 3 nedan.  

3. PRELIMINÄR TIDSPLAN FÖR INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD 

Tidsfrist för mottagande av frågor:       17/06/2020 

Tidsfrist för svar:             19/06/2020 

Tidsfrist för anbudslämnande:        23/06/2020 kl. 00.00 (midnatt)  

Datum och klockslag för öppnande av anbuden:  30/06/2020 kl. 14.00 

Förmodat datum för tilldelning av avtal:  mitten av juli 

Undertecknande av avtal:  september 2020 

4. PLATSBESÖK – Ej tillämpligt 

5. ANBUDSINNEHÅLL OCH ANBUDSLÄMNANDE 

Anbuden ska lämnas skriftligen på ett av Europeiska unionens officiella språk.  

Observera dock att arbetsspråket kommer att vara engelska. 

Anbudet ska bestå av ett undertecknat original. Varje sida ska vara ifylld i vederbörlig 
ordning och vara fullständigt läslig och inte lämna utrymme för några tveksamheter i fråga 
om villkor eller siffror.  

Anbudet ska 

 avfattas på papper med anbudsgivarens brevhuvud, 

 vara undertecknat av anbudsgivaren eller anbudsgivarens behöriga företrädare, 

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
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 avse hela avtalet, 

 ha samtliga priser angivna i EUR, 

 inbegripa en elektronisk kopia på en USB-sticka; den elektroniska kopian ska vara 
identisk med det på papper avfattade och undertecknade originalanbudet.  

Europaparlamentet kommer att begära att anbudsgivaren kompletterar ofullständiga och 
oläsliga anbud samt anbud som inte lämnats i det begärda formatet.  

Den första delen i anbudet ska ha rubriken 

”I – Administrativ del” 

Denna del ska bestå av följande avsnitt:  

Ordningsföljden och numreringen på avsnitten ska ovillkorligen följas. 

 Avsnitt 1 ”Ställning – Grupper” ska (i tillämpliga fall) innehålla följande: 

 Bolagsordningarna för det utsedda företaget, eller varje enskilt företag om det rör 
sig om en grupp av ekonomiska aktörer, liksom företagets säte, kapitalstruktur, 
aktieinnehav och kapitalandelar, styrelsesammansättning eller andra officiella 
handlingar som bevisar den ekonomiska aktörens rättsliga ställning.  

 Om anbudet lämnas av en grupp av ekonomiska aktörer ska blanketten för 
upplysning om grupper av ekonomiska aktörer i bilaga V till kravspecifikationerna 
fyllas i, dateras och undertecknas.  

 Avsnitt 2 ”Styrkande handlingar avseende uteslutningskriterier” ska innehålla 
följande: 

Den försäkran på heder och samvete som finns i bilaga III till kravspecifikationerna. 

Om anbudsgivaren planerar att använda sig av underleverantörer måste samtliga 
underleverantörer fylla i bilaga III, om parlamentet begär det. Om anbudet väljs 
ut måste alla handlingar som anges ovan även lämnas in för varje föreslagen 
underleverantör, om parlamentet begär det. Anbudsgivaren måste fylla i bilaga VI 
avseende underleverantörerna. 

 Avsnitt 3 ”Styrkande handlingar avseende urvalskriterier” ska innehålla följande: 

Den försäkran på heder och samvete som finns i bilaga III till kravspecifikationerna. 
Den anbudsgivare vars anbud väljs ut kommer att bli skyldig att tillhandahålla 
bevishandlingar avseende alla urvalskriterier enligt denna bilaga. 

Se punkt 15.1 (”Rättslig och regleringsmässig kapacitet”) i kravspecifikationerna: 

Anbudsgivarna ska uppfylla minst ett av följande villkor: 

a) De måste vara anslutna till ett relevant yrkes- eller branschregister, utom i fråga om 
internationella organisationer. 

b) När det gäller tjänsteavtal ska de inneha ett särskilt tillstånd som visar att de har 
behörighet att fullgöra avtalet i sitt etableringsland eller är medlemmar av en 
särskild branschorganisation. 
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Se punkt 15.2 (”Finansiell och ekonomisk kapacitet”) i kravspecifikationerna:  

- Bevis på ansvarsförsäkring. 

- Finansiella rapporter (balansräkning, resultaträkning och all annan relaterad 
finansiell information) eller utdrag ur dessa för en period som högst omfattar de tre 
senaste räkenskapsåren med årsbokslut.  

- Intyg om total omsättning och omsättning inom det område som omfattas av avtalet 
under en period som högst omfattar de tre närmast föregående tillgängliga 
räkenskapsåren. 

 

Se punkt 15.3 (”Teknisk och yrkesmässig kapacitet”) i kravspecifikationerna:  

 – En förteckning över de huvudsakliga tjänster som utförts under de tre senaste 

åren, med uppgift om belopp, datum och offentliga eller privata kunder, på begäran 
åtföljt av uttalanden från dessa kunder. 

– Etableringsbevis och/eller intyg om de miljö- och kvalitetsledningssystem som 
beskrivs i punkt 15.3 i kravspecifikationerna. 

 

Den andra delen i anbudet ska ha rubriken 

”II – Teknisk del” 

Denna del ska bestå av följande avsnitt:  

Ordningsföljden och numreringen på avsnitten ska ovillkorligen följas. 

 Avsnitt I ”Teknisk dokumentation” ska innehålla följande: 

 All dokumentation avseende anbudets tekniska aspekter som anbudsgivaren anser 
lämplig att tillhandahålla. 

 Avsnitt 2 ”Produktursprung – Standarder – Leverantörer” ska innehålla följande: 

 Uppgift om ursprungsland för de varor som används under fullgörandet av avtalet. 

 Uppgift om den eller de standarder som varorna uppfyller. 

 Distributörernas och/eller leverantörernas namn och adress om dessa deltar i 
fullgörandet av avtalet. 

Den tredje delen i anbudet ska ha rubriken 

”III – Ekonomisk del” 

Denna del ska bestå av ett enda avsnitt med samtliga handlingar avseende anbudets 
ekonomiska aspekter, med uppgift om totalbelopp för anbudet och, i förekommande fall, 
samtliga enhetsbelopp, tillsammans med en prisförteckning. 

Ordningsföljden och numreringen på avsnitten ska ovillkorligen följas. 
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6. TIDSFRISTER FÖR OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID ANBUDSLÄMNANDE 

1. Sista datum och klockslag i Bryssel för anbudslämnandet är 23/06/2020 kl. 00:00 
(midnatt).  

2. Anbud får lämnas 

a)  antingen per post med rekommenderad försändelse eller motsvarande eller bud, 
avsänt senast det slutdatum som anges ovan, varvid stämpelns datum 
respektive datumet på budfirmans inlämningskvitto gäller, till följande adress:  

EUROPEAN PARLIAMENT 

Official Mail Unit 

Altiero Spinelli Building 

Office 00F256 

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60  

1047 Bruxelles/Brussels 

 EMAS UNIT 

Office PHS 06A058 

1047 BRUXELLES/BRUSSELS 

 
b)  eller genom att anbudsgivaren (själv eller genom ombud) lämnar in anbudet till 

den officiella posttjänsten senast det slutdatum och klockslag i Bryssel som 
anges ovan; inlämningen ska bekräftas genom att Europaparlamentets officiella 
posttjänst utfärdar ett undertecknat och daterat inlämningskvitto i två exemplar; 
det datum och klockslag som anges på kvittot gäller; öppettiderna för den officiella 
posttjänsten, där anbuden ska lämnas in, är 

måndag–torsdag kl. 9.00–12.00 och kl. 14.00–17.00 

samt fredag kl. 9.00–12.00; 

posttjänsten är stängd på lördagar och söndagar samt på allmänna helgdagar och 
arbetsfria dagar för Europaparlamentet: den 1, 21 och 22 maj och den 1 juni.  

Europaparlamentet kan inte garantera mottagandet av anbud utanför den officiella 
posttjänstens ovannämnda öppettider, oavsett hur dessa lämnas. 

Europaparlamentet kan inte hållas ansvarigt för att inte ha underrättat anbudsgivarna 
om ändringar i den officiella posttjänstens öppettider som skett efter översändandet av 
upphandlingsdokumenten. Anbudsgivarna uppmanas att kontrollera att de angivna 
öppettiderna fortfarande gäller innan de lämnar in anbud för hand. 

3. Anbud som lämnas efter det datum och klockslag som anges i punkt 2  a och b ovan 
kommer inte att beaktas. 

4. För att bibehålla anbudens sekretess och hela innehåll ska anbuden skickas i dubbla 
kuvert. Båda kuverten ska förseglas. Anbudsgivarna ombeds att använda sig av 
etiketterna i bilaga VIII till kravspecifikationerna för att underlätta vidarebefordrandet av 
anbudet till den behöriga avdelningen inom Europaparlamentet. Både inner- och 
ytterkuvertet ska märkas med  

 den mottagande avdelningens namn och adress: 
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EUROPEAN PARLIAMENT 

EMAS UNIT 

Rue Wiertz/Wiertzstraat 60 

1047 Bruxelles/Brussels 

Belgique/België 

Office PHS 06A058 

1047 BRUXELLES/BRUSSELS 
 

 referensnumret för inbjudan att lämna anbud: 

INVITATION TO TENDER – EMAS-2020-001 

 och följande text: 

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

Beroende på anbudets storlek kan termen ”kuvert” även innebära paket, förpackningar, 
lådor och andra kollin. Kollits storlek ska i största möjliga utsträckning motsvara innehållets 
verkliga mått. 

I samtliga fall, och oavsett vilken typ av förpackning som används, ska anbudsgivarna se 
till att kuvertens kvalitet är sådan att de förblir intakta under transporten, så att anbuden 
anländer med hela anbudsinnehållet och med bibehållen sekretess.  

Om självhäftande kuvert används måste de slutas med tejp, och avsändaren måste signera 
tvärs över denna tejp. Som avsändarens signatur betraktas antingen en handskriven 
namnteckning eller en signatur tillsammans med företagets stämpel.  

Anbud vars innehåll inte har kunnat hållas konfidentiellt före det gemensamma öppnandet 
av anbuden kommer att avvisas automatiskt. 

På ytterkuvertet ska även anbudsgivarens namn eller firmanamn anges, liksom den adress 
på vilken anbudsgivaren kan kontaktas för att få besked om resultatet av 
anbudsförfarandet. 

7. ÖPPNANDE AV ANBUD 

Anbuden kommer att öppnas i Bryssel den 30/06/2020 kl. 14.00.  

Anbudsgivare som önskar delta vid öppnandet av anbuden ombeds meddela detta senast 
två arbetsdagar före öppnandet av anbuden, per e-post till 
emas.tenders@europarl.europa.eu. 

Endast två företrädare för varje anbudsgivare får närvara vid öppnandet. Anbudsgivare 
som inte meddelar att de önskar delta kommer automatiskt att förvägras tillträde till 
öppnandet. Namnen på de personer som kommer att delta vid anbudsöppnandet ska 
anges i ovannämnda meddelande. 

8. TILLKÄNNAGIVANDE AV RESULTATET 

Europaparlamentet kommer med elektroniska medel att informera alla ej utvalda 
anbudsgivare, samtidigt och individuellt, om att deras anbud inte har valts ut. Parlamentet 

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
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kommer att i varje enskilt fall ange orsakerna till att anbudet avvisats och vilka möjligheter 
som finns att överklaga beslutet. 

Samtidigt som Europaparlamentet underrättar de anbudsgivare vars anbud inte har valts 
ut, ska det även informera den anbudsgivare vars anbud valts ut, och då även framhålla 
att detta inte innebär något åtagande från institutionens sida. Avtalet får inte undertecknas 
förrän efter  

 15 kalenderdagar räknat från dagen efter den dag då Europaparlamentet samtidigt 
informerat alla anbudsgivarna om besluten om avvisande och tilldelning, om 
ovannämnda meddelanden skickats per post, eller 

 10 kalenderdagar om ovannämnda meddelanden skickats elektroniskt.  

Det slutliga tilldelningsbeslutet kommer under alla omständigheter inte att fattas förrän den 
utvalda anbudsgivaren tillhandahållit de bevishandlingar som krävs beträffande de 
uteslutnings- och urvalskriterier som avses i punkterna 14 och 15 i kravspecifikationerna 
och dessa godkänts av Europaparlamentet. Ett sådant godkännande meddelas skriftligen 
och innebär att den utvalda anbudsgivaren kan underteckna avtalet så snart tidsfristen på 
15 (respektive 10) kalenderdagar löpt ut. 

Alla ej utvalda anbudsgivare som inte befinner sig i en uteslutningssituation och vars anbud 
överensstämmer med upphandlingsdokumenten kan få ytterligare upplysningar om 
orsakerna till att deras anbud inte valts ut genom att skicka en skriftlig begäran per e-post. 
Endast de anbudsgivare som lämnat ett godtagbart anbud kan begära att få information 
om de kvaliteter och fördelar som kännetecknar det anbud som slutligen valdes, samt 
namnet på den som lämnat anbudet. Det kan dock beslutas att man ska hålla inne vissa 
uppgifter om utlämnandet skulle äventyra tillämpning av lagen, strida mot allmänintresset, 
skada ekonomiska aktörers berättigade affärsintressen eller motverka sund konkurrens 
mellan dem. 

9. AVBRYTANDE AV FÖRFARANDET 

Efter det att resultatet har meddelats och innan avtalet undertecknas får 
Europaparlamentet vid behov skjuta upp undertecknandet av avtalet för ytterligare 
undersökningar om detta är motiverat på grundval av yrkanden eller anmärkningar från 
anbudsgivare vars anbud inte antagits eller som anser sig vara förfördelade, eller på 
grundval av andra relevanta uppgifter som mottagits. Dessa yrkanden, anmärkningar eller 
andra uppgifter måste inkomma inom den period på 15 kalenderdagar räknat från dagen 
efter den dag då Europaparlamentet underrättat alla anbudsgivare samtidigt om att deras 
anbud inte valts ut respektive valts ut eller, i förekommande fall, då ett meddelande om 
tilldelning av avtal offentliggjorts. Om undertecknandet skjuts upp ska samtliga 
anbudsgivare underrättas om detta inom tre arbetsdagar efter det att det aktuella beslutet 
fattas. 

Europaparlamentet får efter kompletterande undersökningar efter det att förfarandet 
avbrutits bekräfta sitt beslut om tilldelning, ändra detta beslut eller vid behov häva hela 
förfarandet. Ett sådant nytt beslut ska motiveras, och samtliga berörda anbudsgivare ska 
informeras skriftligen om det. 


