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Subiect: Compensarea comună a emisiilor de gaze cu efect de seră din 2019 ale 

Parlamentului European, ale Băncii Centrale Europene, ale Curții de Justiție 

a Uniunii Europene, ale Curții de Conturi Europene, ale Comitetului 

Economic și Social European și ale Comitetului European al Regiunilor 

 INVITAȚIE LA PROCEDURA DE OFERTARE EMAS-2020-001 

 Anunț de participare: 2020/S 097-230769, publicat la 19/05/2020 

Stimată doamnă, stimate domn, 

Parlamentul European intenționează să atribuie un contract de achiziții publice pentru serviciul 

menționat mai sus. 

Durata maximă a contractului va fi de douăsprezece luni. 

Vă transmitem în anexă documentele de achiziție referitoare la acest contract, pentru a avea la 

dispoziție toate informațiile necesare în cazul în care doriți să prezentați o ofertă. Documentele 

sunt organizate după cum urmează:  

- anunțul de participare (și alte măsuri de publicitate); 

- prezenta invitație de participare, care cuprinde informațiile necesare pentru a 

participa la procedură; 

- condițiile de depunere a ofertelor; 

- caietul de sarcini și anexele sale, care conțin informații detaliate privind obiectul 

contractului, specificațiile tehnice, criteriile de excludere, de selecție și de atribuire, 

precum și documentele justificative și anexele pe care trebuie să le prezentați 

împreună cu oferta; 

- modelul de contract și anexele sale. 

Dacă doriți să participați la prezenta procedură de achiziții, vă invit să depuneți o ofertă, 

întocmită într-una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, înainte de data-limită 

menționată în prezenta invitație de participare. 

Vă reamintim că, pe întreg parcursul procedurii, orice contact între ofertanți și Parlamentul 

European este interzis, mai puțin, în mod excepțional, în următoarele condiții: 



 

Înainte de data-limită de depunere a ofertelor: 

 La inițiativa ofertanților, pentru a primi informații suplimentare care vizează strict 

clarificarea naturii contractului. Ofertanții care doresc să obțină informații suplimentare 

privind documentele achiziției trebuie să adreseze întrebările exclusiv în scris prin e-mail 

la adresa:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

Orice cerere scrisă de informații suplimentare trebuie să poarte mențiunea: 

PROCEDURA DE OFERTARE 

EMAS-2020-001 

Cererile de informații suplimentare primite cu mai puțin de șase zile lucrătoare înainte de data-

limită de depunere a ofertelor, care este 23 iunie 2020 la miezul nopții (ora 00.00), nu vor 

primi răspuns. 

Parlamentul European nu va răspunde întrebărilor adresate oral, întrebărilor transmise după 

termenul stabilit mai sus sau întrebărilor care nu sunt formulate corect sau nu poartă adresa 

corectă. 

Întrebările primite și răspunsurile la acestea vor fi publicate pe site-ul de internet pe care sunt 

disponibile documentele de achiziție https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-

grants/ro/list-of-notices/open-tenders/, în secțiunea dedicată întrebărilor frecvente (FAQ).  

Răspunsurile vor fi redactate doar în limba engleză și vor fi transmise simultan tuturor 

ofertanților. 

 La inițiativa Parlamentului European, dacă serviciile instituției constată o eroare, o 

inexactitate, o omisiune sau orice altă greșeală materială în redactarea anunțului de 

participare la procedura de ofertare, a invitației de participare sau a caietului de sarcini.  

Dacă este cazul, informațiile suplimentare și informațiile menționate anterior vor fi comunicate 

la aceeași dată și în condiții strict identice pe site-ul de internet pe care sunt disponibile 

documentele de achiziție https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/ro/list-of-

notices/open-tenders/ 

După deschiderea ofertelor și la inițiativa Parlamentului European: 

În cazul în care sunt necesare clarificări în legătură cu oferta sau corecturi ale unor erori 

materiale evidente din cadrul ofertei, Parlamentul European va contacta ofertantul.  

Vă asigur de înalta mea considerație. 

signed 

Susanne ALTENBERG 
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