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Austatud adressaat 

Euroopa Parlament kavatseb sõlmida avaliku hanke lepingu ülalnimetatud teenuse ostmiseks. 

Lepingu maksimaalne kehtivusaeg on 12 kuud. 

Saadame Teile hankedokumendid, mis sisaldavad pakkumuse esitamiseks vajalikku teavet. 

Dokumendid on järgmised:  

- hanketeade (ja muud avalikustamismeetmed); 

- käesolev pakkumuse esitamise ettepanek, milles on osalemiseks vajalik teave; 

- pakkumuse esitamise tingimused; 

- hanke tingimused koos lisadega, mis sisaldavad üksikasjalikku teavet lepingu 

eseme kohta, tehnilist kirjeldust, menetlusest kõrvalejätmise, valiku- ja 

hindamiskriteeriume ning tõendavaid dokumente ja lisasid, mis tuleb esitada koos 

pakkumusega; 

- näidisleping koos lisadega. 

Kui olete huvitatud hankemenetluses osalemisest, esitage oma pakkumus ühes Euroopa Liidu 

ametlikest keeltest pakkumuse esitamise ettepanekus märgitud lõppkuupäevaks. 

Kontaktid pakkuja ja Euroopa Parlamendi vahel on kogu menetluse kestel keelatud, välja 

arvatud erandkorras järgmistel tingimustel. 



 

Enne pakkumuste esitamise lõppkuupäeva: 

 pakkuja algatusel, et saada lisateavet, kusjuures antav teave peab olema rangelt seotud 

lepingu laadi selgitamisega. Pakkuja, kes soovib saada hankedokumentide kohta lisateavet, 

peab esitama oma küsimused eranditult kirjalikult järgmisel aadressil saadetud e-kirjaga:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

Kõigil kirjalikel lisateabe taotlustel peab olema järgmine märge: 

INVITATION TO TENDER 

EMAS-2020-001 

Lisateabe saamiseks esitatud taotlustele, mis saabuvad vähem kui kuus tööpäeva enne 

pakkumuste esitamise lõppkuupäeva, mis on 23 juunil 2020 kell 00.00 (keskööl), ei vastata. 

Euroopa Parlament ei vasta suulistele küsimustele, pärast ülalnimetatud tähtaega esitatud 

küsimustele ega ebakorrektselt sõnastatud või adresseeritud küsimustele. 

Saabunud küsimused ja nende vastused avaldatakse hankedokumentide veebisaidil 

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

kippuvate küsimuste rubriigis.  

Kõigile pakkujatele üheaegselt saadetavad vastused koostatakse ainult inglise keeles. 

 Euroopa Parlamendi algatusel, kui tema teenistused avastavad hanketeates, pakkumuse 

esitamise ettepanekus või hanke tingimustes vea, ebatäpsuse, väljajätmise või muu olulise 

puuduse.  

Vajaduse korral avaldatakse eespool nimetatud ja lisateave samal kuupäeval ja rangelt samadel 

tingimustel hankedokumentide veebisaidil https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-

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

Pärast pakkumuste avamist Euroopa Parlamendi algatusel: 

kui pakkumus vajab täpsustamist või kui tuleb parandada olulisi vigu pakkumuse tekstis, võtab 

Euroopa Parlament pakkujaga ühendust.  

Lugupidamisega 

signed 

Susanne ALTENBERG 
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