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Temats: Eiropas Parlamenta, Eiropas Centrālās bankas, Eiropas Savienības Tiesas, 

Eiropas Revīzijas palātas, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas un 

Eiropas Reģionu komitejas 2019. gada siltumnīcefekta gāzu emisiju kopīga 

izlīdzināšana 

 UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU EMAS-2020-001 

 Paziņojums par līgumu: 2020/S 097-230769, publicēts 19/05/2020 

 

Cienītā kundze! / Godātais kungs! 

Eiropas Parlaments plāno izsludināt publiskā iepirkuma procedūru, lai slēgtu līgumu par 

iepriekšminēto pakalpojumu. 

Līguma maksimālais darbības laiks būs divpadsmit mēneši. 

Uzaicinājumam ir pievienoti ar šo līgumu saistītās iepirkuma procedūras dokumenti, kuros 

izklāstīta piedāvājuma iesniegšanai nepieciešamā informācija. Iepirkuma procedūras 

dokumenti ir:  

- līguma paziņojums (un citi publicēšanas pasākumi); 

- šis uzaicinājums iesniegt piedāvājumu, kurā izklāstīta informācija, kas 

nepieciešama, lai piedalītos šajā iepirkuma procedūrā; 

- piedāvājuma iesniegšanas noteikumi; 

- specifikācijas un to pielikumi, kuros sīki izklāstīts līguma priekšmets, tehniskās 

specifikācijas, izslēgšanas, atlases un līgumslēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji, 

kā arī norādīts, kādi apliecinoši dokumenti un pielikumi ir iesniedzami kopā ar 

piedāvājumu; 

- līguma paraugs un attiecīgie pielikumi. 

Ja vēlaties piedalīties šajā iepirkuma procedūrā, lūdzam Jūs iesniegt kādā no Eiropas 

Savienības oficiālajām valodām sagatavotu piedāvājumu, ievērojot uzaicinājumā norādīto 

termiņu. 



 

Visā procedūras laikā pretendentiem ir aizliegts jebkādā veidā sazināties ar Eiropas 

Parlamentu, izņemot šādus īpašus gadījumus. 

Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 

 Pēc pretendenta iniciatīvas — tikai lai saņemtu papildu informāciju, kas ļauj precizēt 

līguma būtību. Ja pretendents vēlas saņemt papildu informāciju par iepirkuma procedūras 

dokumentiem, jautājumus tas drīkst uzdot tikai rakstveidā, nosūtot e-pasta vēstuli uz šādu 

adresi:  

emas.tenders@europarl.europa.eu. 

Rakstveida pieprasījumam sniegt papildu informāciju pievieno šādu norādi: 

UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU 

EMAS-2020-001 

Uz papildu informācijas pieprasījumiem, kas iesniegti vēlāk nekā sešas darba dienas pirms 

piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, t. i., 2020. gada 23 jūnija plkst. 0.00 (pusnaktī), 

atbilde netiks sniegta. 

Eiropas Parlaments neatbild uz mutiski uzdotiem jautājumiem, pēc iepriekšminētā termiņa 

iesniegtiem jautājumiem, kā arī nepareizi formulētiem vai adresētiem jautājumiem. 

Visi saņemtie jautājumi, kā arī atbildes uz tiem tiks publicēti tīmekļa vietnē, kur ir pieejami 

iepirkuma dokumenti, proti, https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/lv/list-of-

notices/open-tenders/, visbiežāk uzdoto jautājumu sadaļā.  

Atbildes, ko vienlaikus sniedz visiem pretendentiem, tiek sagatavotas tikai angļu valodā. 

 Pēc Eiropas Parlamenta iniciatīvas — ja iestādes dienesti ir konstatējuši kļūdu, izlaidumu 

vai citu būtisku trūkumu līguma paziņojumā, uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu vai 

specifikācijās.  

Attiecīgā gadījumā papildu informācija un iepriekš minētā informācija tiks paziņota tajā pašā 

dienā un precīzi tādā pašā veidā tīmekļa vietnē, kur ir pieejami iepirkuma procedūras 

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

tenders/. 

Pēc piedāvājumu atvēršanas un pēc Eiropas Parlamenta iniciatīvas 

Ja ir saņemts pieprasījums sniegt paskaidrojumus par piedāvājumu vai ir jālabo acīmredzamas 

tehniskas kļūdas piedāvājuma tekstā, Eiropas Parlaments pats sazināsies ar pretendentu.  

Ar cieņu 

signed 

Susanne ALTENBERG 
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