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Относно: Съвместно компенсиране на емисиите на парникови газове на 

Европейския парламент, Европейската централна банка, Съда на 

Европейския съюз, Европейската сметна палата, Европейския 

икономически и социален комитет и Европейския комитет на регионите 

за 2019 г. 

 ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ EMAS-2020-001 

 Обявление за обществена поръчка: 2020/S 097-230769, публикувано на 

19/05/2020 г. 

 

Уважаема госпожо, уважаеми господине, 

Европейският парламент предвижда възлагане на обществена поръчка във връзка с 

горепосочената услуга. 

Максималният срок на действие на договора за обществената поръчка е дванадесет 

месеца. 

В приложението можете да намерите свързаната с настоящата обществена поръчка 

документация, която ще Ви предостави необходимата информация за евентуално 

подаване на оферта. Посочените документи са подредени по следния начин:  

- обявлението за поръчката (и други мерки за обявяване); 

- настоящата покана за представяне на оферти, която съдържа необходимата 

информация за участие; 

- условията за представяне на оферта; 

- спецификациите и приложенията към тях, уточняващи предмета на 

обществената поръчка, техническите спецификации, критериите за 

отстраняване, подбор и възлагане, както и оправдателните документи и 

приложенията, които следва да подадете с Вашата оферта; 

- типов договор и приложенията към него. 



 

Ако проявявате интерес към участие в тази процедура за възлагане на обществена 

поръчка, моля да представите оферта на един от официалните езици на Европейския 

съюз в рамките на посочения в настоящата покана срок. 

Припомняме, че по време на цялата процедура се забраняват всякакви контакти между 

оферента и Европейския парламент, освен по изключение при следните условия: 

Преди крайния срок за подаване на офертите: 

 по инициатива на оферентите – за получаване на допълнителна информация с 

единствена цел разясняване естеството на обществената поръчка. Оферентите, които 

желаят да получат допълнителна информация относно документацията на поръчката, 

трябва да зададат своите въпроси в писмена форма по електронна поща на следния 

адрес:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

Всяко писмено искане на допълнителна информация трябва да съдържа забележката: 

INVITATION TO TENDER 

EMAS-2020-001 

Исканията за допълнителна информация, получени по-малко от шест работни дни преди 

изтичането на срока за подаване на оферти, който е на 23/06/2020 г. в 0.00 ч. в полунощ, 

ще бъдат оставени без отговор. 

Европейският парламент не предприема последващи действия по отношение на устни 

въпроси или искания, подадени извън горепосочения срок или неправилно зададени или 

адресирани. 

Всички получени въпроси, заедно със съответните отговори, ще бъдат публикувани на 

уебсайта, където е достъпна документацията на поръчката: 

https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/list-of-notices/open-tenders/ в 

раздела за често задавани въпроси.  

Отговори, които се изпращат едновременно до всички оференти, се изготвят само на 

английски език. 

 по инициатива на Европейския парламент – ако неговите служби установят 

грешка, пропуск или всякакъв друг технически недостатък в текста на обявлението за 

обществена поръчка, поканата за представяне на оферти или спецификациите.  

При необходимост допълнителната информация и информацията, посочена по-горе, се 

съобщават на една и съща дата и при напълно еднакви условия на уебсайта, където е 

достъпна документацията на поръчката: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-

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

След отваряне на офертите и по инициатива на Европейския парламент: 

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/list-of-notices/open-tenders/


 

В случай че офертата поражда необходимост от разясняване или с оглед на поправяне 

на съществени грешки в текста на офертата, Европейският парламент поема инициатива 

за установяване на контакт с оферента.  

С уважение, 

signed 

Сузане АЛТЕНБЕРГ 


