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Κυρία, Κύριε, 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να συνάψει δημόσια σύμβαση για υπηρεσίες και προμήθειες που 

σχετίζονται με τις δραστηριότητες επικοινωνίας του Γραφείου Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στην Κύπρο. Η σύμβαση αυτή θα χωριστεί σε 5 παρτίδες, όπως αναφέρονται ανωτέρω στο 

θέμα (3 υποπαρτίδες για την παρτίδα 4). Οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν προσφορά για μια, 

περισσότερες ή όλες τις παρτίδες/υποπαρτίδες.  

Η σύμβαση θα έχει μέγιστη διάρκεια τεσσάρων ετών. 

Επισυνάπτουμε τα σχετικά έγγραφα της προκήρυξης διαγωνισμού ώστε να έχετε τις πληροφορίες που είναι 

απαραίτητες για την ενδεχόμενη υποβολή προσφοράς. Στα έγγραφα αυτά περιλαμβάνονται: 

- η πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, η οποία περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για 

τη συμμετοχή στον εν λόγω διαγωνισμό· 

- οι όροι για την υποβολή προσφοράς· 

- η συγγραφή υποχρεώσεων και τα παραρτήματά της που περιλαμβάνουν λεπτομερείς 

πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο της σύμβασης, τις τεχνικές προδιαγραφές της, τα 

κριτήρια αποκλεισμού, επιλογής και ανάθεσης, καθώς και τα δικαιολογητικά έγγραφα και τα 

παραρτήματα που πρέπει να υποβάλλεται με την προσφορά σας· 

- υπόδειγμα σύμβασης και τα παραρτήματά της. 

Εάν ενδιαφέρεσθε να συμμετάσχετε στη διαδικασία, μπορείτε να υποβάλετε προσφορά συντεταγμένη στην 

ελληνική ή αγγλική γλώσσα εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην πρόσκληση για την υποβολή 

προσφοράς.  

Σας υπενθυμίζουμε ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, απαγορεύεται η επικοινωνία μεταξύ των 

προσφερόντων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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Πριν από τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών: 

- με πρωτοβουλία των προσφερόντων, για την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών με σκοπό 

αποκλειστικά την αποσαφήνιση της φύσης της σύμβασης. Οι προσφέροντες που επιθυμούν να λάβουν 

συμπληρωματικές πληροφορίες για τα έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών οφείλουν να 

υποβάλουν τις ερωτήσεις τους εγγράφως,  

o είτε μέσω επιστολής στην παραλήπτρια υπηρεσία: 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

Γραφείο Πληροφοριών στην Κύπρο 

Λεωφόρος Βύρωνος 30, CY-1096 Λευκωσία, Κύπρος 

είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: epnicosia@ep.europa.eu 

o Κάθε γραπτή αίτηση συμπληρωματικών πληροφοριών φέρει την μνεία: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

COMM/DG/AWD/2013/287/EPCY 31/2013 

Δεν θα απαντηθεί καμία αίτηση συμπληρωματικών πληροφοριών ληφθείσα εντός χρονικού διαστήματος 

μικρότερου των πέντε εργασίμων ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα απαντήσει στις προφορικές ερωτήσεις, στις αιτήσεις που απεστάλησαν 

μετά την ως άνω προθεσμία ή στις αιτήσεις που θα έχουν εσφαλμένη διατύπωση ή διεύθυνση παραλήπτη. 

Οι ερωτήσεις που θα έχουν παραληφθεί και οι αντίστοιχες απαντήσεις θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm μόνο στην αγγλική 

γλώσσα. 

- με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες του διαπιστώσουν 

σφάλμα, παράλειψη ή οποιαδήποτε άλλη ουσιώδη ανεπάρκεια στο κείμενο της προκήρυξης του 

διαγωνισμού, της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της συγγραφής υποχρεώσεων. 

Όπου χρειαστεί, οι ανωτέρω συμπληρωματικές πληροφορίες θα κοινοποιηθούν την ίδια ημέρα και με τους 

ίδιους απολύτως όρους σε όλους τους προσφέροντες που έχουν ζητήσει τη συγγραφή υποχρεώσεων. 

Οι ανωτέρω συμπληρωματικές πληροφορίες θα δημοσιευθούν επίσης στον εξής ιστότοπο: 

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm. 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών και με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 

- σε περίπτωση που η προσφορά προκαλέσει αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων ή προκειμένου να 

γίνουν διορθώσεις πρόδηλων πραγματικών σφαλμάτων στο κείμενο της προσφοράς, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο μπορεί να επικοινωνήσει με τον προσφέροντα. Η επικοινωνία αυτή δεν επιτρέπεται να 

οδηγήσει σε τροποποίηση των όρων της προσφοράς. 

 

 

Αλεξάνδρα Ατταλίδου 

Αν. Επικεφαλής 

Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο 
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