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Arvoisa vastaanottaja 

Euroopan parlamentti aikoo tehdä hankintasopimuksen edellä mainitusta palvelusta. 

Hankintasopimuksen enimmäiskesto on 12 kuukautta. 

Ohessa ovat tätä hankintaa koskevat hankinta-asiakirjat, jotka sisältävät mahdollisen 

tarjouksen tekemiseen tarvittavat tiedot. Nämä asiakirjat ovat seuraavat:  

- hankintailmoitus (ja muut tiedotustoimenpiteet) 

- tämä tarjouspyyntökirje, joka sisältää tarjouskilpailuun osallistumiseen tarvittavat 

tiedot 

- tarjouksen tekemisen ehdot 

- tarjouseritelmä ja sen liitteet, jotka sisältävät yksityiskohtaista tietoa hankinnan 

kohteesta, teknisistä eritelmistä, poissulkemis-, valinta- ja ratkaisuperusteista sekä 

asiakirjatodisteista ja liitteistä, jotka on toimitettava tarjouksen liitteenä 

- sopimusmalli ja sen liitteet. 

Tähän hankintamenettelyyn voi osallistua tekemällä tarjouksen jollakin Euroopan unionin 

virallisella kielellä ennen tarjouspyynnössä mainittua määräaikaa. 

Tarjoajan ja Euroopan parlamentin väliset yhteydenotot ovat kiellettyjä koko menettelyn ajan 

lukuun ottamatta seuraavia poikkeustapauksia: 



 

Ennen tarjousten jättämisen määräpäivää: 

 tarjoajien aloitteesta sellaisten lisätietojen saamiseksi, joiden tarkoituksena on ainoastaan 

selventää hankinnan luonnetta. Tarjoajien, jotka haluavat saada lisätietoja hankinta-

asiakirjoista, on lähetettävä kysymyksensä ainoastaan kirjallisesti sähköpostitse 

seuraavaan osoitteeseen:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

Lisätietoja koskevissa kirjallisissa pyynnöissä on oltava seuraava merkintä: 

INVITATION TO TENDER 

EMAS-2020-001 

Mahdollisiin lisätietoja koskeviin pyyntöihin, jotka on saatu vähemmän kuin kuusi työpäivää 

ennen tarjousten jättämisen määräpäivää, joka on 23 kesäkuuta 2020 klo 00.00 keskiyöllä, ei 

vastata. 

Euroopan parlamentti ei vastaa suullisiin kysymyksiin, edellä vahvistetun määräajan jälkeen 

esitettyihin kysymyksiin eikä väärin muotoiltuihin tai väärin osoitettuihin kysymyksiin. 

Vastaanotetut kysymykset ja niitä koskevat vastaukset julkaistaan verkkosivustolla 

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

hankinta-asiakirjat ovat saatavilla, FAQ-osiossa (Usein kysytyt kysymykset).  

Kaikille tarjoajille samanaikaisesti osoitetut vastaukset laaditaan ainoastaan englanniksi. 

 Euroopan parlamentin aloitteesta, jos toimielimen yksiköt havaitsevat 

hankintailmoituksessa, tarjouspyynnössä tai tarjouseritelmässä virheen, epätäsmällisyyden, 

puutteen tai muun asiavirheen.  

Lisätiedot ja edellä tarkoitetut tiedot ilmoitetaan tarvittaessa samana päivänä ja täysin vastaavin 

ehdoin verkkosivustolla https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/fi/list-of-

notices/open-tenders/, jolla hankinta-asiakirjat ovat saatavilla. 

Tarjousten avaamisen jälkeen ja Euroopan parlamentin aloitteesta: 

Euroopan parlamentti ottaa yhteyden tarjoajaan, jos tarjousta on selvennettävä tai jos siinä 

olevia asiavirheitä on korjattava.  

Parhain terveisin 

signed 

Susanne ALTENBERG 
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