
 

 

Generalsekretærens kabinet 

Kabinetschef 

 

 

 

 

        Bruxelles, den 19/05/2020 

 

 

 

Om: Fælles udligning af Europa-Parlamentets, Den Europæiske Centralbanks, 

Den Europæiske Unions Domstols, Den Europæiske Revisionsrets, Det 

Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs og Det Europæiske 

Regionsudvalgs drivhusgasemissioner i 2019 

 UDBUD EMAS-2020-001 

 Udbudsbekendtgørelse: 2020/S 097-230769 offentliggjort den 19/05/2020 

 

  

Europa-Parlamentet påtænker at indgå en kontrakt om ovennævnte tjeneste. 

Kontrakten indgås for en periode på maksimalt 12 måneder. 

Vedlagt finder De udbudsdokumenterne vedrørende denne kontrakt, så De har de oplysninger, 

der er nødvendige, hvis De ønsker at afgive bud. Dokumenterne er organiseret på følgende 

måde:  

- udbudsbekendtgørelsen (og andre annonceringsforanstaltninger) 

- denne opfordring til at afgive bud med de oplysninger, der er nødvendige for at 

deltage i dette udbud 

- betingelserne for at afgive bud 

- udbudsbetingelserne og de tilhørende bilag med detaljerede oplysninger om 

kontraktens genstand, tekniske specifikationer, udelukkelseskriterier, udvælgelses- 

og tildelingskriterier samt den dokumentation og de bilag, der skal indsendes 

sammen med buddet 

- standardkontrakten og de tilhørende bilag. 

Hvis De er interesseret i at deltage i dette udbud, bedes De afgive bud på et af Den Europæiske 

Unions officielle sprog inden den frist, der er angivet i opfordringen til at afgive bud. 



 

Under hele proceduren er enhver kontakt mellem tilbudsgiveren og Europa-Parlamentet 

forbudt bortset fra i undtagelsestilfælde og da på følgende betingelser: 

Inden udløbet af fristen for afgivelse af bud: 

 på tilbudsgivernes initiativ for at få supplerende oplysninger, som udelukkende har til 

formål at præcisere, hvad kontrakten drejer sig om. Tilbudsgivere, der ønsker supplerende 

oplysninger om udbudsdokumenterne, skal fremsætte deres spørgsmål skriftligt pr. e-mail 

til følgende adresse:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

Alle anmodninger om yderligere oplysninger forsynes med følgende påtegning: 

UDBUD 

EMAS-2020-001 

Anmodninger om supplerende oplysninger, som ikke er modtaget senest seks arbejdsdage 

inden udløbet af fristen for indgivelse af bud, som er den 23 juni 2020 kl. 00.00, vil ikke blive 

besvaret. 

Europa-Parlamentet svarer ikke på mundtlige forespørgsler, anmodninger, der er fremsendt 

efter ovennævnte frist, eller anmodninger, der ikke er udformet eller adresseret korrekt. 

De modtagne spørgsmål og de tilhørende svar vil blive offentliggjort på det websted, hvor 

udbudsdokumenterne er tilgængelige https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-

grants/en/list-of-notices/open-tenders/  under sektionen med ofte stillede spørgsmål (FAQ).  

De svar, der sendes samtidig til alle tilbudsgiverne, bliver kun affattet på engelsk. 

 på Europa-Parlamentets initiativ, såfremt institutionens tjenestegrene konstaterer en fejl, 

en udeladelse eller en hvilken som helst anden mangel i udformningen af 

udbudsbekendtgørelsen, opfordringen til at afgive bud eller udbudsbetingelserne.  

Supplerende oplysninger og ovennævnte oplysninger vil i givet fald på samme tid og på helt 

identiske vilkår blive meddelt på det websted, hvor udbudsdokumenterne er tilgængelige, 

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

Efter åbning af buddene og på Europa-Parlamentets initiativ: 

Hvis det i forbindelse med et bud er nødvendigt med yderligere oplysninger, eller hvis der er 

tale om at rette åbenlyse indholdsmæssige fejl i udformningen af buddet, kontakter Europa-

Parlamentet tilbudsgiveren.  

Med venlig hilsen 

signed 

Susanne ALTENBERG 
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