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Tárgy: Az Európai Parlament, az Európai Központi Bank, az Európai Unió Bírósága, 

az Európai Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság és a 

Régiók Bizottsága 2019. évi üvegházhatásúgáz-kibocsátásainak közös 

ellentételezése 

 EMAS-2020-001. SZÁMÚ AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 Hirdetmény: 2020/S 097-230769, közzététel időpontja: 2020/05/19 

 

Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! 

Az Európai Parlament közbeszerzési szerződést kíván kötni a fent említett szolgáltatás 

tárgyában. 

A szerződés maximális időtartama tizenkét hónap. 

Csatoltan küldjük a fenti közbeszerzési szerződésre vonatkozó közbeszerzési 

dokumentumokat, hogy az esetleges ajánlattételhez minden szükséges információ 

rendelkezésére álljon. E dokumentumok az alábbiak szerint vannak csoportosítva:  

- az eljárást megindító hirdetmény (és egyéb közzétételi intézkedések); 

- a jelenlegi ajánlattételi felhívás a részvételhez szükséges információkkal; 

- az ajánlat benyújtásának feltételei; 

- az ajánlattételhez szükséges dokumentáció és annak mellékletei az alábbiakkal: 

részletes információk a szerződés tárgyáról, az ahhoz tartozó műszaki leírások, a 

kizárási, kiválasztási és odaítélési kritériumok, valamint az ajánlattal együtt 

benyújtandó igazoló dokumentumok és mellékletek; 

- a szerződésminta és mellékletei. 

Amennyiben szeretne részt venni a fent említett közbeszerzési eljárásban, szíveskedjék az 

Európai Unió egyik hivatalos nyelvén megírt ajánlatát az ajánlattételi felhívásban  megjelölt 

határidőn belül benyújtani. 



 

Szeretnénk emlékeztetni arra, hogy az ajánlattevő és az Európai Parlament között az eljárás 

teljes időtartama alatt tilos mindennemű kapcsolatfelvétel, illetve erre csak kivételes esetben 

és az alábbi feltételek mellett kerülhet sor: 

Az ajánlatok benyújtására megszabott időszak záró napját megelőzően: 

 az ajánlattevők kezdeményezésére kiegészítő információk beszerzése érdekében kizárólag 

a közbeszerzési szerződés természetének pontosítása céljából. Azok az ajánlattevők, akik a 

közbeszerzési dokumentumokkal kapcsolatban kiegészítő információkat kívánnak 

beszerezni, kérdéseiket kizárólag írásban tehetik fel, e-mailt küldve az alábbi címre:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

Valahányszor kiegészítő információkat kér, ne feledje el feltüntetni e-mailjében a 

következőket: 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

EMAS-2020-001 

Csak az ajánlatok benyújtási határidejénél legalább hat munkanappal korábban beérkező, 

kiegészítő információkra irányuló kérelmekre válaszolunk. Az ajánlatok benyújtási határideje: 

2020. június 23. 00:00 éjfél. 

Az Európai Parlament a szóbeli és a fenti határidőn túl érkező kérdéseket, továbbá a helytelenül 

megfogalmazott vagy megcímzett kérdéseket figyelmen kívül hagyja. 

A beérkezett kérdéseket és az azokra adott válaszokat közzéteszik annak a honlapnak a 

„Gyakran feltett kérdések” rovatában, amelyen a közbeszerzési dokumentumok is elérhetők, 

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

tenders/ honlapon.  

Az egyszerre valamennyi ajánlattevőhöz címzett válaszok csak angol nyelven lesznek 

elérhetők. 

 az Európai Parlament kezdeményezésére, ha az intézmény szolgálatai hibát, 

pontatlanságot, kihagyást vagy bármilyen más lényeges hiányosságot észlelnek a 

közbeszerzési hirdetmény, az ajánlattételi felhívás vagy a kiírási feltételek 

megfogalmazásában.  

Adott esetben a kiegészítő információkat és a fent említett információkat ugyanazon a napon 

és szigorúan azonos körülmények között közzéteszik azon a honlapon, amelyen a 

közbeszerzési dokumentumok elérhetők https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-

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

Az ajánlatok felbontását követően az Európai Parlament kezdeményezésére: 

amennyiben az ajánlattal kapcsolatban további felvilágosításra, illetve az ajánlat 

megszövegezésében nyilvánvaló tárgyi tévedések helyesbítésére van szükség, az Európai 

Parlament kezdeményezi az ajánlattevővel történő kapcsolatfelvételt.  
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Tisztelettel: 

signed 

Susanne ALTENBERG 


