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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων της προκήρυξης 

διαγωνισμού για τη συγκεκριμένη σύμβαση. Τα εν λόγω έγγραφα είναι τα εξής: 

- επιστολή-πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς· 

- όροι για την υποβολή προσφοράς· 

- συγγραφή υποχρεώσεων με τα παραρτήματά της. 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Δυνάμει των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς 

κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο αποφάσισε να δημοσιεύσει την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών με σκοπό 

τη σύναψη ενός ή περισσότερων συμβάσεων-πλαισίων με εξωτερικούς συμβασιούχους για την 

παροχή των επαναλαμβανόμενων υπηρεσιών που απαιτούνται για την υποστήριξη και την 

υλοποίηση των δραστηριοτήτων επικοινωνίας και πληροφόρησης του Γραφείου 

Πληροφοριών στη Λευκωσία. 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών ήταν το αντικείμενο της προκήρυξης διαγωνισμού 

2013/S 252-441283 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 31 

Δεκεμβρίου 2013. 

Η σύμβαση έχει συνολική διάρκεια τέσσερα (4) έτη. Η εκτέλεση της σύμβασης θα αρχίσει από τη 

στιγμή που θα υπογραφεί η σύμβαση-πλαίσιο. Κάθε ανανέωση της σύμβασης θα γίνεται σύμφωνα 

με τους όρους της σύμβασης. 

Η σύμβαση υποδιαιρείται σε 5 παρτίδες (3 υποπαρτίδες για την παρτίδα 4). Οι προσφέροντες 

μπορούν να καταθέσουν προσφορά για μία ή περισσότερες παρτίδες/υποπαρτίδες. Οι 

παρτίδες/υποπαρτίδες είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και μπορούν να ανατεθούν σε διαφορετικούς 

προσφέροντες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναθέσει μία μόνο 

παρτίδα/υποπαρτίδα ή ένα τμήμα από την προβλεπόμενη συνολική δέσμη παρτίδων/υποπαρτίδων. 

Η σύμβαση είναι μέγιστης συνολικής αξίας 338,000 ευρώ για τέσσερα (4) έτη. 

Η μέγιστη αξία κάθε παρτίδας/υποπαρτίδας παρατίθεται κατωτέρω: 

Παρτίδα 1 - Υπηρεσίες τροφοδοσίας:     80,000 EUR 

Παρτίδα 2 - Πολυμεσικά προϊόντα:     80,000 EUR 

Παρτίδα 3 - Δημόσιες σχέσεις:     20,000 EUR 

Παρτίδα 4 - Υποπαρτίδα 4Α Γραφικός σχεδιασμός:   20,000 EUR 

Υποπαρτίδα 4Β Εκτυπώσεις:    68,000 EUR 

Υποπαρτίδα 4Γ Παραγωγή ενημερωτικού υλικού: 20,000 EUR 

Παρτίδα 5 - Εργασίες εγγραφής και συντακτικής επιμέλειας:  50,000 EUR 

 

Ο προσφέρων θα υποβάλει χωριστή τιμή για καθεμιά από τις παρτίδες/υποπαρτίδες για τις οποίες 

υποβάλλει προσφορά. 

Γενικές πληροφορίες  
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μοναδικό θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 

οποίου τα μέλη εκλέγονται άμεσα με καθολική ψηφοφορία. Με τη νομοθετική, δημοσιονομική και 

εποπτική εξουσία που διαθέτει, το ΕΚ δραστηριοποιείται σε τομείς οι οποίοι έχουν άμεσο 

αντίκτυπο στους πολίτες. 

Προκειμένου να ενισχύσει την προβολή του ΕΚ και να φέρει τις πολιτικές και τις δράσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγύτερα στους πολίτες, το ΕΚ έχει θεσπίσει μια πολιτική πληροφόρησης και 

επικοινωνίας, με την οποία επιδιώκει να παρέχει αμερόληπτες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με 

τον ρόλο και τις δραστηριότητες του ΕΚ στο ευρύτερο κοινό, στα μέσα ενημέρωσης και στους 

διαμορφωτές της κοινής γνώμης, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τον πολιτικό χαρακτήρα και τις 

διευρυμένες αρμοδιότητες του εν λόγω θεσμικού οργάνου βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας. 

Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα θα πραγματοποιηθεί ευρύ φάσμα στοχοθετημένων δραστηριοτήτων 

επικοινωνίας, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις επικείμενες εκλογές του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για το 2014.  

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (ΓΔ Επικοινωνίας) μεριμνά για την καλή ροή των πληροφοριών 

σχετικά με το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων του ΕΚ προς τον πολίτη, τα μέσα ενημέρωσης και τους 

διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Σε εθνικό επίπεδο, τα Γραφεία Πληροφοριών του ΕΚ είναι 

αρμόδια για την εφαρμογή της στρατηγικής του ΕΚ στον τομέα της πληροφόρησης και της 

επικοινωνίας στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), καθώς και στις οικείες 

περιφέρειες, πόλεις και χωριά. Δεν εκπροσωπούν το θεσμικό όργανο, αλλά εξασφαλίζουν τη 

διαβίβαση ουδέτερων και αντικειμενικών νομοθετικών και θεσμικών πληροφοριών, ενθαρρύνοντας 

συγχρόνως τον πολιτικό διάλογο μεταξύ των εκλεγμένων βουλευτών του ΕΚ και του εκλογικού 

τους σώματος, με σκοπό την αύξηση των γνώσεων που διαθέτουν οι πολίτες όσον αφορά το εν 

λόγω θεσμικό όργανο και, κατά συνέπεια, την ανάδειξη του «προφίλ» του ΕΚ. 

Πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του ΕΚ είναι διαθέσιμες στον δικτυακό 

τόπο www.europarl.europa.eu. Οι δυνητικοί ανάδοχοι καλούνται επίσης να συμβουλευθούν τον 

ιστότοπο του Γραφείου Πληροφοριών στη Λευκωσία (www.europarl.cy) για αναλυτικότερες 

πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές δράσεις επικοινωνίας και πληροφόρησης του Γραφείου 

Πληροφοριών στην Κύπρο. 

Οι γενικοί στόχοι της σύμβασης που καλύπτονται από την παρούσα πρόσκληση υποβολής 

προσφορών είναι οι ακόλουθοι:  

• προσέλκυση του ενδιαφέροντος των πολιτών για το έργο και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου· 

• ενίσχυση των γνώσεων και της κατανόησης του Κοινοβουλίου και των δραστηριοτήτων 

του· 

• διασφάλιση της προβολής των εκδηλώσεων που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

στην Κύπρο, με στόχο τη διαφοροποίησή τους από άλλες εκδηλώσεις που απευθύνονται στο 

ευρύτερο κοινό, με τη χρήση διακριτών, καινοτόμων και δημιουργικών εργαλείων 

επικοινωνίας· 

• εξασφάλιση μέγιστου αριθμού συμμετεχόντων στις εκδηλώσεις που διοργανώνει το 

Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο. 

Οι ειδικοί στόχοι της σύμβασης και ενδεικτικός κατάλογος των καθηκόντων προς εκτέλεση 

παρατίθενται, ανά παρτίδα, στα σημεία 12.1 έως 12.5 της παρούσας συγγραφής υποχρεώσεων. 

http://www.europarl.europa.eu./
http://www.europarl.cy/
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2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ανοικτή 

επί ίσοις όροις σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και τους δημόσιους φορείς που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής των Συνθηκών και σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και τους 

δημόσιους φορείς τρίτων χωρών που έχουν συνάψει με την ΕΕ ειδική συμφωνία για τον τομέα των 

δημοσίων συμβάσεων, υπό τους όρους που προβλέπει η εν λόγω συμφωνία. 

Για την εξακρίβωση της επιλεξιμότητας των υποψηφίων, αυτοί οφείλουν να αναγράψουν στην 

προσφορά τους σε ποιό κράτος εδρεύουν ή κατοικούν. Θα υποβάλουν επίσης τα αποδεικτικά 

στοιχεία που απαιτούνται βάσει της εθνικής τους νομοθεσίας. 

 

3. ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 

1. Οποιοσδήποτε προσφέρων μπορεί να κληθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποδείξει ότι 

έχει την άδεια να παράγει το είδος που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης βάσει της εθνικής 

του νομοθεσίας. Προς τον σκοπό αυτό, θα καταθέσει τα σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα. Για 

παράδειγμα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να δεχθεί την εγγραφή σε εμπορικό ή 

επαγγελματικό μητρώο, μια ένορκη δήλωση ή μια βεβαίωση ιδιότητας μέλους συγκεκριμένου 

οργανισμού ή την εγγραφή στο μητρώο ΦΠΑ. Εάν κανέναν από αυτά τα έγγραφα δεν παρέχει 

την απόδειξη που απαιτείται για την τεκμηρίωση και αξιολόγηση της άδειας, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο μπορεί να δεχθεί άλλα ισοδύναμα επίσημα έγγραφα που θα υποβάλει ο 

προσφέρων.  

2. Σε περίπτωση συμπράξεων, θα ζητηθεί από κάθε μέλος να προσκομίσει στοιχεία που 

τεκμηριώνουν την άδεια παραγωγής του είδους που αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης. 

 

4. ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφορών από συμπράξεις οικονομικών φορέων. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαιτήσει από τη σύμπραξη που θα κερδίσει την 

ανάθεση να αποκτήσει συγκεκριμένη νομική μορφή εάν η τελευταία είναι αναγκαία για την καλή 

εκτέλεση της σύμβασης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ανακοινώσει αυτή την απαίτηση σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο της διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης αλλά οπωσδήποτε πριν από 

την υπογραφή της σύμβασης. 

Οι προσφέροντες που είναι μέλη της σύμπραξης θα διευκρινίσουν λεπτομερώς τις συμβατικές 

σχέσεις ή τις συμφωνίες που υπάρχουν μεταξύ τους.  

Η σύμπραξη οικονομικών φορέων θα υποβάλει αποδεικτικά σχετικά με τη νομική μορφή της μαζί 

με την προσφορά της. Η εν λόγω νομική μορφή μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τις ακόλουθες:  

- οντότητα με ανεγνωρισμένη νομική προσωπικότητα σε κράτος μέλος·  

- οντότητα χωρίς νομική προσωπικότητα αλλά προσφέρουσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

επαρκή προστασία σε επίπεδο συμβατικών συμφερόντων (αναλόγως του κράτους μέλους, θα 

μπορεί να είναι π.χ. μια κοινοπραξία ή μια ένωση ειδικού σκοπού)· 
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- η υπογραφή από όλους τους εταίρους μιας τρόπον τινά «εξουσιοδότησης» ή ισοδύναμου 

εγγράφου που θα επικυρώσει τη μορφή συνεργασίας.  

Το έγγραφο που θα κατατεθεί οφείλει να αποδεικνύει την επίσημη μορφή της σύμπραξης. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να δεχθεί και άλλες νομικές μορφές μη προβλεπόμενες 

ανωτέρω, υπό τον όρο ότι διασφαλίζουν την αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη των μελών και 

είναι συμβατές με την εκτέλεση της σύμβασης. Σε κάθε περίπτωση, στη σύμβαση που θα 

υπογράψει με τη σύμπραξη οικονομικών φορέων το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει ρητή μνεία 

στην ύπαρξη αυτής της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης των μελών της σύμπραξης. 

Εξάλλου, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαιτήσει συμβατικώς τον ορισμό κοινού 

εντολοδόχου που εκπροσωπεί τα μέλη και έχει, μεταξύ άλλων, εξουσιοδότηση να εκδίδει τιμολόγια 

εξ ονόματος των άλλων μελών. 

Οι προσφορές από συμπράξεις οικονομικών φορέων πρέπει να διευκρινίζουν τον ρόλο, τις 

αρμοδιότητες και την πείρα κάθε μέλους της σύμπραξης. Η κατάθεση προσφοράς θα γίνει από τους 

ενωμένους οικονομικούς φορείς, που αναλαμβάνουν επίσης την αλληλέγγυο και εις ολόκληρον 

ευθύνη τους για την κατάθεση της προσφοράς.  

Σε περίπτωση σύμπραξης οικονομικών φορέων, κάθε μέλος της υποβάλλει αποδεικτικά του 

δικαιώματος συμμετοχής στη σύμβαση (επιλεξιμότητα), καθώς και αποδεικτικά στοιχεία για την 

τήρηση των κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής. Ως προς τα κριτήρια επιλογής, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο δύναται να λάβει υπόψη του τις ικανότητες των άλλων μελών της σύμπραξης για να 

εκτιμήσει κατά πόσον ο προσφέρων θα διαθέτει τα αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης μέσα. 

Σε αυτή την περίπτωση, θα απαιτηθεί η δέσμευση των μελών αυτών ότι θέτουν στη διάθεση των 

άλλων μελών τα μέσα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 

5. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Επιτρέπεται η υπεργολαβία. 

Η προσφορά οφείλει να διευκρινίζει, στο μέτρο του δυνατού, το τμήμα της σύμβασης που ο 

προσφέρων προτίθεται να αναθέσει σε υπεργολάβους, καθώς και τα στοιχεία των υπεργολάβων. 

Κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης ή κατά την εκτέλεση της σύμβασης, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαιτήσει από τους προσφέροντες πληροφορίες 

ως προς την χρηματοδοτική, οικονομική, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα τού ή των 

προτεινομένων υπεργολάβων. Ομοίως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να απαιτήσει τα 

αναγκαία δικαιολογητικά για να προσδιορίσει κατά πόσον οι προτεινόμενοι υπεργολάβοι εμπίπτουν 

ή όχι στα προβλεπόμενα κριτήρια αποκλεισμού. Οι προσφέροντες ενημερώνονται ότι οι 

προτεινόμενοι από αυτούς υπεργολάβοι ενδέχεται να μην εμπίπτουν σε μια από τις περιπτώσεις που 

περιγράφονται στα άρθρα 106, 107 και 109 του δημοσιονομικού κανονισμού, με συνέπεια τον 

αποκλεισμό από τη συμμετοχή σε σύμβαση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιούται να απορρίψει οποιονδήποτε υπεργολάβο εμπίπτει στα 

κριτήρια αποκλεισμού (βλέπε σημείο 11) και δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής (βλέπε τα 

συγκεκριμένα ανά παρτίδα κριτήρια επιλογής). 

Εξάλλου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να τηρείται ενήμερο από τον προσφέροντα σχετικά με 

οποιαδήποτε μεταγενέστερη χρήση υπεργολάβων που δεν είχε προβλεφθεί στην προσφορά. Ο 

αρμόδιος διατάκτης επιφυλάσσεται του δικαιώματος να δεχθεί ή να απορρίψει τον προτεινόμενο 

υπεργολάβο. Προς τον σκοπό αυτό, μπορεί να απαιτήσει τα αναγκαία δικαιολογητικά προκειμένου 
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να προσδιορίσει κατά πόσον πληρούνται τα απαιτούμενα κριτήρια από τον ή τους υπεργολάβους. Η 

συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα δίδεται πάντα γραπτώς.  

Η ανάθεση της σύμβασης σε προσφέροντα που προτείνει υπεργολάβο στο πλαίσιο της προσφοράς 

του, ισοδυναμεί με συγκατάθεση για την ανάθεση της υπεργολαβίας. 

 

6. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προθεσμία υποβολής των ερωτήσεων: πέντε εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης 

της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Προθεσμία αποστολής των απαντήσεων: το αργότερο τρεις εργάσιμες ημέρες πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. 

Προθεσμία (ημερομηνία και ώρα) κατάθεσης των προσφορών: 21/02/2014 στις 12.00 

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: 07/03/2014 στις 12.00 

Πιθανή ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης: Απρίλη 2014 

 

7. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Άνευ αντικειμένου. 

 

8. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

Οι μεταβλητές δεν επιτρέπονται. 

 

9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Άνευ αντικειμένου. 

 

10. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

Ο προσφέρων αναλαμβάνει, εφόσον οριστεί ανάδοχος, να ακολουθεί στο πλαίσιο της εκτέλεσης 

της σύμβασης πολιτική προαγωγής της ισότητας και της ποικιλομορφίας, διασφαλίζοντας την 

πλήρη και ακέραιη εφαρμογή των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της ισότητας, όπως ορίζουν οι 

Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, ο ανάδοχος αναλαμβάνει να δημιουργήσει, 

να διατηρήσει και να προαγάγει ένα περιβάλλον εργασίας ανοικτό και χωρίς αποκλεισμούς, που θα 

σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αρχή της ισότητας των ευκαιριών, διαρθρωμένο γύρω 

από τρεις βασικούς άξονες: 

- ισότητα γυναικών και ανδρών·  

- απασχόληση και ένταξη των ατόμων με αναπηρία·  
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- εξάλειψη κάθε εμποδίου στις προσλήψεις και κάθε δυνητικής διάκρισης για λόγους φύλου, 

φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού 

προσανατολισμού. 

11. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Άρθρο 106 του δημοσιονομικού κανονισμού 

1. Από τη συμμετοχή σε διαδικασίες ανάθεσης συμβάσεων αποκλείονται οι υποψήφιοι ή οι 

προσφέροντες εάν: 

α) τελούν υπό καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 

συμβιβασμού, παύσης της δραστηριότητας ή έχει κινηθεί κατ’ αυτών σχετική διαδικασία ή 

σε κάθε ανάλογη περίπτωση που απορρέει από διαδικασία της αυτής φύσεως 

προβλεπόμενη από τις εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις· 

β) οι ίδιοι ή τα πρόσωπα που διαθέτουν αρμοδιότητα εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου επ’ αυτών έχουν καταδικασθεί με απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου από 

αρμόδια αρχή κράτους μέλους για κάθε αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους 

διαγωγή· 

γ) έχουν υποπέσει σε σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα που έχει διαπιστωθεί με 

οποιοδήποτε μέσο έχουν στη διάθεσή τους οι αναθέτουσες αρχές καθώς και με αποφάσεις 

της ΕΤΕπ και διεθνών οργανισμών· 

δ) δεν έχουν συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης ή τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την καταβολή των φόρων 

σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένοι ή εκείνες 

της χώρας της αναθέτουσας αρχής ή ακόμη τις διατάξεις της χώρας στην οποία πρέπει να 

εκτελεσθεί η σύμβαση· 

ε) κατά αυτών ή κατά των προσώπων που διαθέτουν αρμοδιότητα εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου επ’ αυτών, έχει εκδοθεί απόφαση με ισχύ δεδικασμένου για απάτη, 

δωροδοκία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση προσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή οποιαδήποτε άλλη παράνομη δραστηριότητα που θίγει τα 

οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης· 

στ) υπόκεινται σε διοικητική κύρωση κατά το άρθρο 109 παράγραφος 1
1
. 

Τα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου δεν ισχύουν στην περίπτωση προμηθειών με 

ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους είτε από προμηθευτή που διακόπτει οριστικά τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες είτε από συνδίκους ή εκκαθαριστές πτώχευσης, από διακανονισμό με πιστωτές 

ή από παρόμοια διαδικασία κατά την οικεία εθνική νομοθεσία. 

Τα στοιχεία β) και ε) του πρώτου εδαφίου δεν ισχύουν όταν οι υποψήφιοι ή οι προσφέροντες 

μπορούν να αποδείξουν ότι έχουν θεσπιστεί τα κατάλληλα μέτρα κατά των προσώπων που 

                                                 
1
  Άρθρο 109 παράγραφος 1: 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να επιβάλει διοικητικές και/ή οικονομικές κυρώσεις σε: 

α) υποψήφιους αντισυμβαλλόμενους ή προσφέροντες οι οποίοι εμπίπτουν σε μια από τις περιπτώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 107, παράγραφος 1, στοιχείο β)· 

β) αντισυμβαλλομένους για τους οποίους έχει διαπιστωθεί ότι παραβιάζουν σοβαρά τις υποχρεώσεις τους στο 

πλαίσιο σύμβασης καλυπτόμενης από τον προϋπολογισμό. 

 Ωστόσο, σε όλες τις περιπτώσεις η αναθέτουσα αρχή πρέπει προηγουμένως να δίδει στο εμπλεκόμενο πρόσωπο τη 

δυνατότητα να διατυπώσει τις παρατηρήσεις του. 
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διαθέτουν αρμοδιότητα εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου επ’ αυτών και κατά των 

οποίων έχει εκδοθεί απόφαση όπως αναφέρεται στα στοιχεία β) ή ε) του πρώτου εδαφίου. 

Άρθρο 107 του δημοσιονομικού κανονισμού 

2. Από την ανάθεση σύμβασης αποκλείονται οι υποψήφιοι ή προσφέροντες οι οποίοι, κατά τη 

διαδικασία σύναψης της εν λόγω σύμβασης:  

α) τελούν υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων
2
· 

β) έχουν καταστεί ένοχοι ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 

ζητήθηκαν από την αναθέτουσα αρχή για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία δημόσιας 

σύμβασης ή δεν έχουν παράσχει αυτές τις πληροφορίες· 

γ) εμπίπτουν σε μια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού από τη διαδικασία ανάθεσης που 

αναφέρονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 του δημοσιονομικού κανονισμού. 

 

11.1 Αξιολόγηση των κριτηρίων αποκλεισμού 

1. Ο προσφέρων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση, θα κληθεί να υποβάλει εντός δεκαπέντε (15) 

ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της προσωρινής ανάθεσης της σύμβασης 

και πριν από την υπογραφή της σύμβασης, τα εξής δικαιολογητικά:  

- πρόσφατο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, εάν δεν εκδίδεται τέτοιο, πρόσφατο ισοδύναμο 

έγγραφο εκδοθέν από δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, 

από το οποίο εμφαίνεται ότι ο προσφέρων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση δεν τελεί σε 

καμία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 106 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) ή 

ε) του δημοσιονομικού κανονισμού·  

- πρόσφατο πιστοποιητικό εκδοθέν από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους από το 

οποίο εμφαίνεται ότι ο προσφέρων δεν τελεί στην κατάσταση που αναφέρεται στο 

άρθρο 106 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του δημοσιονομικού κανονισμού·  

- σε περίπτωση που τα ανωτέρω έγγραφα ή πιστοποιητικά δεν εκδίδονται στην οικεία χώρα, 

και για τις άλλες περιπτώσεις αποκλεισμού που προβλέπονται στο άρθρο 106 του 

δημοσιονομικού κανονισμού, αυτά μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση ή, 

ελλείψει αυτής, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή εξουσιοδοτημένου επαγγελματικού οργανισμού της 

χώρας καταγωγής ή προέλευσης·  

- υπεύθυνη δήλωση, δεόντως χρονολογημένη και υπογεγραμμένη, ότι ο προσφέρων δεν τελεί 

σε κάποια από τις καταστάσεις που προβλέπουν τα άρθρα 106 και 107 του δημοσιονομικού 

κανονισμού. Το υπόδειγμα της απαιτούμενης υπεύθυνης δήλωσης επισυνάπτεται στην 

παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων (παράρτημα Α). 

2. Ο προσφέρων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση απαλλάσσεται της υποχρέωσης να καταθέσει 

τα αποδεικτικά έγγραφα της παραγράφου 1 εάν τα έχει ήδη καταθέσει στο πλαίσιο άλλης 

διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εφόσον αυτά έχουν 

εκδοθεί εντός του τελευταίου 12μήνου και εξακολουθούν να είναι έγκυρα. Σε αυτή την 

περίπτωση, ο προσφέρων δηλώνει υπεύθυνα ότι τα δικαιολογητικά έχουν ήδη υποβληθεί στο 

                                                 
2
  Οι προσφέροντες οφείλουν να δηλώσουν ότι δεν τελούν σε καμία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων (για 

λόγους οικονομικούς, πολιτικής ή εθνικής συνάφειας, οικογενειακών ή αισθηματικών δεσμών ή άλλων σχέσεων ή 

κοινών συμφερόντων) στο πλαίσιο της σύμβασης.  
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πλαίσιο προγενέστερης διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης την οποία προσδιορίζει και ότι καμία 

μεταβολή δεν έχει επέλθει στην κατάστασή του. 

 

 

12. ΠΑΡΤΙΔΕΣ 

12.1 Παρτίδα 1 – Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες 

επικοινωνίας 

12.1.1 Περιγραφή, σκοπός και εκτιμώμενο ποσό της σύμβασης 

ΣΤΟΧΟΙ  
 

Στο πλαίσιο των οικείων δραστηριοτήτων πληροφόρησης και επικοινωνίας, το Γραφείο 

Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διοργανώνει εκδηλώσεις, οι οποίες είναι ανοικτές 

στο κοινό σε ολόκληρη την εθνική επικράτεια της Κύπρου, όπως φόρα, στρογγυλές τράπεζες, 

σεμινάρια, συνεντεύξεις Τύπου, συναυλίες κ.λπ.  

 

Αναλόγως των περιστάσεων, πρέπει να προβλέπεται η οργάνωση παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας.  

 

Το Κοινοβούλιο δίδει ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση προϊόντων βιολογικής γεωργίας. Επίσης, το 

Κοινοβούλιο εκδηλώνει ενδιαφέρον για την παροχή εδεσμάτων που προέρχονται από τις περιοχές 

στις οποίες διοργανώνονται οι διάφορες εκδηλώσεις. 

 

ΕΙΔΗ ΕΡΓΩΝ  
 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του, το Γραφείο Πληροφοριών διοργανώνει σε ολόκληρη την 

εθνική επικράτεια εκδηλώσεις για τις οποίες οι υπηρεσίες τροφοδοσίας πρέπει να παρέχονται 

σύμφωνα με τις υποδείξεις του Γραφείου Πληροφοριών. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ  

 

Ο ακόλουθος κατάλογος καθηκόντων που θα ανατεθούν στον ανάδοχο είναι ενδεικτικός και μη 

εξαντλητικός: 

 

Διοργάνωση και παροχή των ακόλουθων επιλογών: 

 πρόγευμα/διάλειμμα με καφέ με αρτοσκευάσματα και προϊόντα ζαχαροπλαστικής, 

 δεξίωση με ελαφρά εδέσματα,  

 μεσημεριανό γεύμα ή δείπνο (μπουφές), 

 επίσημο γεύμα. 

 

Ο πάροχος υπηρεσιών πρέπει να διαθέτει την ικανότητα να διοργανώνει και να παρέχει, την ίδια 

ημέρα και σε διαφορετικούς χώρους, διάφορες υπηρεσίες ταυτόχρονα. 

 

Οι προσφέροντες την εν λόγω υπηρεσία οφείλουν να συμπεριλάβουν όλες τις τιμές των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων:  

 

1. Εδεσματολόγιο, σύμφωνα με την εξής επιλογή: 

 πρόγευμα/διάλειμμα με καφέ, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: καφέ, τσάι, 

γάλα, ζάχαρη, φρυγανιές, αρτοσκευάσματα και προϊόντα ζαχαροπλαστικής, φυσικό 

μεταλλικό και ανθρακούχο νερό και χυμούς φρούτων. Μέγιστη τιμή: 7 ευρώ το άτομο. 
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 δεξίωση με  ελαφρά εδέσματα, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

γλυκά/αλμυρά καναπεδάκια, φυσικό μεταλλικό και ανθρακούχο νερό, χυμούς φρούτων 

και ένα οινοπνευματώδες ποτό. Μέγιστη τιμή: 11 ευρώ το άτομο.  

 μεσημεριανό γεύμα ή δείπνο (μπουφές), το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 10 

γλυκά/αλμυρά τεμάχια ανά άτομο, ψωμί, φυσικό μεταλλικό και ανθρακούχο νερό, χυμούς 

φρούτων, ένα οινοπνευματώδες ποτό και κρασί (λευκό, κόκκινο, αφρώδες κ.λπ.). Μέγιστη 

τιμή: 18 ευρώ το άτομο. 

 επίσημο γεύμα, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: ορεκτικό, κύριο πιάτο (2 

επιλογές: χορτοφαγικό και μη χορτοφαγικό μενού), ποικιλία επιδορπίων, φυσικό 

μεταλλικό και ανθρακούχο νερό, χυμούς φρούτων και κρασί (λευκό, κόκκινο, αφρώδες 

κ.λπ.). Μέγιστη τιμή: 44 ευρώ το άτομο. 

 

2. Εξυπηρέτηση και εξοπλισμός, που περιλαμβάνουν τα εξής: 

 προσωπικό,  

 τραπέζια μπουφέ και σερβιρίσματος, κατά περίπτωση, 

 καθίσματα,  

 μαχαιροπίρουνα, 

 ποτήρια,  

 τραπεζομάντιλα,  

 σκεύη σερβιρίσματος καλής ποιότητας,  

 ανθοστολισμό,  

 διαρρύθμιση χώρου για το σερβίρισμα τραπεζιών (εφόσον απαιτείται) 

 κ.λπ. 

 

Κατά περίπτωση, μπορεί να ζητηθεί από τον πάροχο υπηρεσιών να προτείνει πιθανούς χώρους 

παροχής υπηρεσιών, κατόπιν αιτήματος του Γραφείου Πληροφοριών. 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

 

Ο πάροχος υποχρεούται να παράσχει προσομοίωση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρτίδας 1 του 

παραρτήματος Δ. 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Λευκωσία και εξωτερικοί χώροι στην 

εθνική επικράτεια της Κύπρου. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των 80,000.00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των εξόδων ταξιδίου και όλων των λοιπών δαπανών) για την 

τετραετή διάρκεια ισχύος της σύμβασης-πλαισίου.  

12.1.2 Κριτήρια επιλογής 

Χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα 

Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει επαρκή χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα ώστε να είναι 

σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις. Εάν, βάσει των 

πληροφοριών που του παρέχει ο προσφέρων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σοβαρές αμφιβολίες 

ως προς τη χρηματοδοτική ικανότητα του προσφέροντος ή εάν αυτή θεωρείται σαφώς ανεπαρκής 
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για την εκτέλεση της σύμβασης, τότε η προσφορά μπορεί να απορριφθεί χωρίς να μπορεί ο 

προσφέρων να απαιτήσει οποιαδήποτε χρηματική αποζημίωση. 

Για τη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο αυτής της παρτίδας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί 

από τους προσφέροντες μια ελάχιστη χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα που θα αξιολογηθεί 

βάσει των εξής στοιχείων: 

- οι προσφέροντες πρέπει να παρουσιάζουν ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο προς το 

25% του μέγιστου ποσού της παρτίδας (ήτοι 20,000 ευρώ) για καθένα από τα δύο τελευταία 

οικονομικά έτη που έχουν κλείσει. 

Η αξιολόγηση της χρηματοδοτικής και οικονομικής ικανότητας πραγματοποιείται βάσει των 

στοιχείων που περιέχονται στα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία υποβάλλονται από τους 

προσφέροντες: 

- ισολογισμοί (ή αποσπάσματα ισολογισμών) και λογαριασμοί αποτελεσμάτων που αφορούν τα 

δύο τελευταία οικονομικά έτη που έχουν κλείσει, σε περίπτωση που δημοσίευση των 

ισολογισμών επιβάλλεται από το εταιρικό δίκαιο της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας.  

Εάν ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, επιτρέπεται 

σε αυτόν να αποδείξει την οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητά του με οποιοδήποτε άλλο 

μέσο κρίνει κατάλληλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

Ομοίως, ο προσφέρων μπορεί να επικαλεστεί τις ικανότητες άλλων οντοτήτων, ανεξάρτητα από τη 

νομική φύση των δεσμών που υφίστανται μεταξύ αυτού και των εν λόγω οντοτήτων. Στην 

περίπτωση αυτή, οφείλει να αποδείξει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα διαθέτει τα μέσα που 

είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, π.χ. παρουσιάζοντας τη δέσμευση των εν λόγω 

οντοτήτων να του διαθέσουν τα μέσα αυτά. Σε αυτή την περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

δικαιούται να αρνηθεί την υποψηφιότητα ή την προσφορά, εάν έχει αμφιβολίες ως προς τη 

δέσμευση του τρίτου. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει επαρκή τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ώστε να είναι σε 

θέση να εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις. Εάν, βάσει των πληροφοριών 

που του παρέχει ο προσφέρων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σοβαρές αμφιβολίες ως προς την 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του προσφέροντος ή εάν αυτή θεωρείται σαφώς ανεπαρκής 

για την εκτέλεση της σύμβασης, τότε η προσφορά μπορεί να απορριφθεί χωρίς να μπορεί ο 

προσφέρων να απαιτήσει οποιαδήποτε χρηματική αποζημίωση. 

Για τη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί από τους προσφέροντες να διαθέτουν την ακόλουθη τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα: 

- διετή τουλάχιστον πείρα στην παροχή υπηρεσιών / προμηθειών παρόμοιων με τις απαιτούμενες 

για τη συγκεκριμένη σύμβαση·  

- ομάδα εντός της οποίας τουλάχιστον ο διαχειριστής έργου οφείλει να διαθέτει κατάλληλη 

κατάρτιση επικυρωμένη με τίτλο σπουδών ή βεβαιωμένη πείρα δύο (2) ετών στον τομέα της 

παροχής υπηρεσιών τροφοδοσίας.  

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών παραγόντων τεκμηριώνεται, αναλόγως 

της φύσης, της ποσότητας ή της έκτασης και της χρήσης των προμηθειών, υπηρεσιών ή εργασιών 

που πρόκειται να παρασχεθούν, βάσει ενός ή περισσοτέρων από τα κατωτέρω έγγραφα: 
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α) υποβολή καταλόγου των κυριότερων υπηρεσιών και προμηθειών που πραγματοποιήθηκαν 

τα δύο τελευταία έτη, με αναφορά του ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιώτη 

αποδέκτη. Εάν αποδέκτης των υπηρεσιών και προμηθειών ήταν μια υπηρεσία θεσμικού 

οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τεκμηρίωση πρέπει να έχει τη μορφή πιστοποιητικών 

εκδοθέντων ή προσυπογραφέντων από την αρμόδια αρχή·  

β) αντίγραφο των πιστοποιητικών και/ή της απαιτούμενης πρόσβασης στο επάγγελμα 

σύμφωνα με την εθνική κυπριακή νομοθεσία, το βιογραφικό σημείωμα του διαχειριστή 

έργου και των μελών της προτεινόμενης ομάδας. 

Ο προσφέρων ή υποψήφιος μπορεί να επικαλεστεί τις ικανότητες άλλων οντοτήτων, ανεξάρτητα 

από τη νομική φύση των δεσμών μεταξύ αυτού και των εν λόγω οντοτήτων. Στην περίπτωση αυτή, 

οφείλει να αποδείξει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα διαθέτει τα μέσα που είναι αναγκαία για 

την εκτέλεση της σύμβασης, π.χ. παρουσιάζοντας τη δέσμευση των εν λόγω οντοτήτων να του 

διαθέσουν τα μέσα αυτά. Σε αυτή την περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιούται να 

αρνηθεί την υποψηφιότητα ή την προσφορά, εάν έχει αμφιβολίες ως προς τη δέσμευση του τρίτου. 

 

12.1.3 Κριτήρια ανάθεσης 

Η σύμβαση θα ανατεθεί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει βάσει των ακολούθων κριτηρίων: 

- Τιμή (συνολικό ποσό των τιμών μονάδας, όπως αναγράφονται στον τιμοκατάλογο της παρτίδας 1 

του παραρτήματος Β). 

- Ποιοτικό κριτήριο 1: ποιότητα και συνέπεια του προσφέροντος σε σχέση με τις απαιτούμενες 

υπηρεσίες.  

Οι προσφέροντες οφείλουν να παρουσιάσουν γενική περιγραφή της προσέγγισης που προτείνουν 

για την επίτευξη των στόχων της σύμβασης και την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών σε 

ολόκληρη την Κύπρο. Επίσης, θα προσδιορίσουν τις κυριότερες δυσκολίες που συνδέονται με την 

παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών. 

 

- Ποιοτικό κριτήριο 2: ποιότητα και συνέπεια της προτεινόμενης προσομοίωσης. Οι 

προσφέροντες οφείλουν να εξηγήσουν την προβλεπόμενη προσέγγιση για την υλοποίηση της 

προσομοίωσης. Επίσης, θα διευκρινίσουν τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να εγγυηθούν την 

ποιότητα της τεχνικής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων στο πλαίσιο της εν 

λόγω προσομοίωσης. Θα εξεταστεί η συνέπεια του προγράμματος εργασιών με το χρονοδιάγραμμα 

εκτέλεσης (προθεσμίες εκτέλεσης ή παράδοσης). Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη χρήση προϊόντων 

βιολογικής γεωργίας ή τοπικής ΠΟΠ (προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης). 

 

- Ποιοτικό κριτήριο 3: η καταλληλότητα της διαχείρισης έργου, ιδίως ως προς τον συντονισμό 

των ενεργειών. Οι προσφέροντες οφείλουν να παράσχουν περιγραφή της οικείας οργάνωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων μηχανισμών παράδοσης για τις απαιτούμενες 

υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων οι χρόνοι παραγγελίας, παράδοσης και παροχής υπηρεσιών.  

Τα διάφορα κριτήρια θα βαθμολογηθούν με την εξής στάθμιση: 

- Ποιοτικό κριτήριο 1: άριστα το 30 

- Ποιοτικό κριτήριο 2: άριστα το 50 

- Ποιοτικό κριτήριο 3: άριστα το 20 



 

13/39 

Για να προκριθούν στην επόμενη φάση αξιολόγησης της τιμής, οι προσφορές πρέπει να 

συγκεντρώσουν τουλάχιστον 60 βαθμούς σε όλα μαζί τα κριτήρια 1, 2 και 3. 

Η τιμή θα διαιρεθεί διά του βαθμού που θα έχει συγκεντρωθεί στην αξιολόγηση των ποιοτικών 

κριτηρίων. Θα πρωτεύσει η προσφορά με το μικρότερο πηλίκο. 

 

12.2 Παρτίδα 2 – Πολυμεσικά προϊόντα 

12.2.1 Περιγραφή, σκοπός και εκτιμώμενο ποσό της σύμβασης 

ΣΤΟΧΟΙ 

 

Η παρούσα παρτίδα περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την προ-παραγωγή, την παραγωγή, την μετα-

παραγωγή, την αντιγραφή και την παράδοση πολυμεσικών προϊόντων επικοινωνίας για το Γραφείο 

Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Λευκωσία. 

 

Κάθε χρόνο, το Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διοργανώνει ειδικές 

εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εφαρμογής των στρατηγικών πληροφόρησης και επικοινωνίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι εν λόγω εκδηλώσεις διοργανώνονται είτε στο εσωτερικό των 

κτιρίων του Γραφείου Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Λευκωσία είτε σε 

εξωτερικούς χώρους, σε συνεργασία με εξωτερικούς εταίρους, όπως διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά 

θεσμικά όργανα, η κυπριακή κυβέρνηση, οι υπηρεσίες του Europe Direct, ΜΚΟ κ.λπ. Οι 

εκδηλώσεις βασίζονται σε σαφώς καθορισμένα θέματα, τα οποία αποσκοπούν στην ανάδειξη του 

ρόλου και της συμμετοχής του ΕΚ στον αντίστοιχο τομέα. Ο στόχος της εκάστοτε εκδήλωσης –

μέσω της βαρύτητας, της πρωτοτυπίας και της προβολής της– είναι η δημιουργία κοινωνικού 

αντικτύπου και η κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης, ενώ ο ρόλος του αναδόχου συνίσταται στην 

παροχή συνδρομής στο Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επίτευξη 

του στόχου αυτού μέσω του σχεδιασμού, της παραγωγής, της αναπαραγωγής και της παράδοσης 

του επικοινωνιακού υλικού που καθορίζεται κατωτέρω (βλέπε ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΙΔΗ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ).  

 

Κατά συνέπεια, τα διάφορα εργαλεία που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της παρούσας παρτίδας 

πρέπει να συμβάλουν στην προώθηση, από τα πρώτα στάδια, των εκδηλώσεων που διοργανώνονται 

από το Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην προσέλκυση του 

ενδιαφέροντος για τις εν λόγω εκδηλώσεις, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση των γνώσεων και της 

κατανόησης όσον αφορά τον ρόλο και τις νομοθετικές δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου.  

 

Οι ομάδες-στόχοι των εκδηλώσεων που διοργανώνει το Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα μέσα ενημέρωσης, τους νέους (ηλικίας 18-

24 ετών και 25-31 ετών), τις εργαζόμενες ή μη γυναίκες, τα τοπικά αιρετά μέλη της δημόσιας 

διοίκησης, τους σχολικούς και πανεπιστημιακούς οργανισμούς, τα σωματεία και τις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις λαϊκής εκπαίδευσης, τους επιχειρηματίες και τους γεωργούς, τους 

δυνητικούς επισκέπτες του ΕΚ και το ευρύτερο κοινό κ.λπ. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΙΔΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Σχεδιασμός και προ-παραγωγή, παραγωγή και παράδοση πολυμεσικών προϊόντων για την 

προώθηση των εκδηλώσεων 

 

1. Προϊόντα βίντεο 
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Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να παράσχει τα ακόλουθα προϊόντα βίντεο: 

 

α) ενημερωτικές ταινίες 

οι ενημερωτικές ταινίες μπορούν να είναι διαφορετικής διάρκειας (8, 12, 18, 26 λεπτών) και πρέπει 

να είναι έτοιμες για προβολή σε τηλεόραση (επαγγελματικό τηλεοπτικό μορφότυπο) και στο 

Διαδίκτυο. Μπορούν να έχουν μορφή ρεπορτάζ, ντοκιμαντέρ, ψυχαγωγικής ταινίας κ.λπ.·  

 

β) βιντεοκλίπ (σύντομης διάρκειας) 

παραγωγή βιντεοκλίπ διαφορετικής διάρκειας (30, 45, 60 sec) έτοιμων για προβολή σε τηλεόραση 

(επαγγελματικό τηλεοπτικό μορφότυπο) και στο Διαδίκτυο.  

 

Τα στάδια που θα καλυφθούν είναι τα εξής:  

- σχεδιασμός, μαζί με σενάριο (και εικονογράφηση σεναρίου) και προ-παραγωγή, 

συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος παραγωγής· 

-  παραγωγή (γύρισμα κ.λπ.) και μετα-παραγωγή (μοντάρισμα κ.λπ.). 

 

Το τελικό master είναι παραδοτέο σε μορφότυπο Betacam digital ή ισοδύναμο για πρότυπο 

Standard Definition (SD) και σε μορφότυπο XDCAM HD (Blu Ray) ή ισοδύναμο για πρότυπο 

High Definition (HD). Ο πάροχος υπηρεσιών μπορεί να κληθεί να παραδώσει αντίγραφο του εν 

λόγω master (SD ή HD) υπό μορφή αρχείου Broadcast σε μορφότυπο XDCAM/XDCAM 

HD(MXF) ή MPEG2 ή MPEG4 των 50 Mbit/s. Μπορεί να ζητηθεί η μετατροπή των ανωτέρω 

ταινιών σε μορφότυπο κατάλληλο για το Διαδίκτυο (QuickTime, Real Player, Windows Media, 

MPEG4 κ.λπ.), με σκοπό τη χρήση τους στον δικτυακό τόπο του Γραφείου Πληροφοριών του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην οικεία σελίδα Facebook, στην υπηρεσία YouTube κ.λπ. Σε κάθε 

περίπτωση, το μορφότυπο οθόνης για την προβολή σε τηλεόραση ή στο Διαδίκτυο θα είναι κατά 

κανόνα 16:9, και 4:3 για ειδικές ανάγκες. 

 

2. Προϊόντα ήχου 

 

Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να παράσχει τα ακόλουθα προϊόντα ήχου: 

 

α) ραδιοφωνικά προγράμματα 

παραγωγή ραδιοφωνικών προγραμμάτων διαφορετικής διάρκειας (5, 10 λεπτών) για να μεγεθυνθεί 

η προβολή κάποιας εκδήλωσης. Υλικό παραδοτέο σε μορφότυπο με προδιαγραφές εκπομπής 

(WAV, MP3 ή ισοδύναμο)· 

 

β) ραδιοφωνικά μηνύματα 

παραγωγή διαφημιστικών ραδιοφωνικών μηνυμάτων διάρκειας 20 ή 30 δευτερολέπτων, έτοιμων 

για μετάδοση. 

 

Τα στάδια που θα καλυφθούν είναι τα εξής: 

- σχεδιασμός, μαζί με σενάριο και προ-παραγωγή, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος 

παραγωγής· 

- παραγωγή (ηχογράφηση κ.λπ.) και μετα-παραγωγή (μοντάρισμα κ.λπ.). 

 

Το τελικό master είναι παραδοτέο σε μορφή wav ή ισοδύναμο μορφότυπο. Μπορεί να ζητηθεί η 

μετατροπή σε μορφότυπο κατάλληλο για το Διαδίκτυο ή για μεταδόσεις podcast, με σκοπό τη 

χρήση του στον δικτυακό τόπο του Γραφείου Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην 

οικεία σελίδα Facebook, στην υπηρεσία YouTube κ.λπ. 

 

Mastering και αντιγραφή πολυμεσικών προϊόντων  
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Επιτρέπεται η αντιγραφή και η αναπαραγωγή των πολυμεσικών προϊόντων σε DVD και/ή σε κλειδί 

USB χωρητικότητας 2 GB.  

Όσον αφορά τα DVD, ο πάροχος υπηρεσιών θα προβεί στη διαδικασία mastering και θα 

δημιουργήσει το μενού πλοήγησης. Κάθε DVD είναι παραδοτέο με κάλυμμα (φάκελο) και θήκη. Ο 

πάροχος υπηρεσιών θα προβεί στη γραφική προσαρμογή και στην εκτύπωση επί του καλύμματος 

(φακέλου) του DVD βάσει των στοιχείων που θα παράσχει το Γραφείο Πληροφοριών (κείμενο, 

λογότυπο κ.λπ.). Όσον αφορά τα κλειδιά USB, πρέπει να τους επικολληθεί το λογότυπο του 

Κοινοβουλίου.  

Τα γραφικά πρέπει να συνάδουν πλήρως με τον χάρτη γραφικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

(βλέπε παράρτημα ΣΤ). 

 

Γενικές παρατηρήσεις 

 

- Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να προσκομίσει αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για κάθε στάδιο που 

θα υλοποιηθεί· το εν λόγω χρονοδιάγραμμα υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση από τα 

επιχειρησιακά τμήματα του Κοινοβουλίου· επίσης, για κάθε στάδιο που υλοποιείται, απαιτείται η 

κατάρτιση έκθεσης επικύρωσης, η οποία συνυπογράφεται από τα επιχειρησιακά τμήματα του 

Κοινοβουλίου και από τον ανάδοχο, πριν από τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο. 

 

- Ο σχεδιασμός πρέπει να είναι πρωτότυπος και κατάλληλος για τις ομάδες-στόχους που 

καθορίζονται από το Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

 

- Απαιτείται μία γλωσσική απόδοση για όλα τα προϊόντα. 

 

- Η παραγωγή των πολυμεσικών προϊόντων μπορεί να ξεκινήσει μόνο εφόσον έχει δοθεί η ρητή 

συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 

- Ο πάροχος υπηρεσιών θα συμπεριλάβει στις οικείες τιμές μονάδας (βλέπε παρτίδα 2 του 

παραρτήματος Β) όλες τις δαπάνες προσωπικού (διευθυντές, συντονιστές, παρουσιαστές, 

παρουσιάστριες, ομάδες τεχνικών και κινηματογραφικά συνεργεία, δημοσιογράφοι κ.λπ.), τον 

συναφή τεχνικό εξοπλισμό, τις μεταφορικές δαπάνες και τα έξοδα ταξιδίου.  

 

- Για κάθε χρήση του λογότυπου του ΕΚ, ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί τον χάρτη γραφικών 

που παρέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τους όρους χρήσης του (βλέπε παράρτημα ΣΤ)· 

όλα τα έργα πρέπει να είναι συμβατά με τον χάρτη γραφικών του ΕΚ, ούτως ώστε να διασφαλίζεται 

η συνέπεια ως προς την εικόνα του θεσμικού οργάνου. 

 

- Όλα τα προϊόντα είναι παραδοτέα στη διεύθυνση του Γραφείου Πληροφοριών στη Λευκωσία. 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  
 

Ο πάροχος υποχρεούται να παράσχει προσομοίωση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρτίδας 2 του 

παραρτήματος Δ. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ 
 

Όλα τα αποτελέσματα ή αντίστοιχα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 

δημιουργού και λοιπών δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που αποκτήθηκαν 

για την εκτέλεση της σύμβασης, ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου.  
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Ο ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει ότι όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες παραδίδονται απαλλαγμένες 

από δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων δημιουργού και λοιπών δικαιωμάτων 

πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  

 

Εάν, για τις δραστηριότητες που καλύπτονται από την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών, 

ο ανάδοχος προτίθεται να χρησιμοποιήσει στοιχεία (εικόνες, εικονογραφήσεις ή παρεμφερές 

υλικό), των οποίων τα δικαιώματα δημιουργού ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας 

ανήκουν σε τρίτους, ο ανάδοχος οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει λάβει όλες τις 

απαραίτητες άδειες από τους κατόχους των εν λόγω δικαιωμάτων πριν προβεί στη χρήση αυτών 

των στοιχείων. Όλες οι δαπάνες που συνδέονται με την απόκτηση των ανωτέρω αδειών 

πληρώνονται από τον ανάδοχο.  

 

Όλα τα αρχεία πηγαίου κώδικα είναι παραδοτέα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο αποκτά την 

αποκλειστική τους κυριότητα.  

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Λευκωσία και εξωτερικοί χώροι στην 

εθνική επικράτεια της Κύπρου. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των 80,000.00 ευρώ για την τετραετή 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης-πλαισίου.  

 

12.2.2 Κριτήρια επιλογής 

Χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα 

Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει επαρκή χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα ώστε να είναι 

σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις. Εάν, βάσει των 

πληροφοριών που του παρέχει ο προσφέρων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σοβαρές αμφιβολίες 

ως προς τη χρηματοδοτική ικανότητα του προσφέροντος ή εάν αυτή θεωρείται σαφώς ανεπαρκής 

για την εκτέλεση της σύμβασης, τότε η προσφορά μπορεί να απορριφθεί χωρίς να μπορεί ο 

προσφέρων να απαιτήσει οποιαδήποτε χρηματική αποζημίωση. 

Για τη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο αυτής της παρτίδας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί 

από τους προσφέροντες μια ελάχιστη χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα που θα αξιολογηθεί 

βάσει των εξής στοιχείων: 

- οι προσφέροντες πρέπει να παρουσιάζουν ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο προς το 

25% του μέγιστου ποσού της παρτίδας (ήτοι 20,000 ευρώ) στο πεδίο της σύμβασης για τα δύο 

τελευταία οικονομικά έτη που έχουν κλείσει. 

Η αξιολόγηση της χρηματοδοτικής και οικονομικής ικανότητας πραγματοποιείται βάσει των 

στοιχείων που περιέχονται στα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία υποβάλλονται από τους 

προσφέροντες: 

- ισολογισμοί (ή αποσπάσματα ισολογισμών) και αποτελέσματα χρήσεως που αφορούν, 

κατ’ ελάχιστο, τα δύο τελευταία οικονομικά έτη που έχουν κλείσει, σε περίπτωση που 

δημοσίευση των ισολογισμών προβλέπεται από το εταιρικό δίκαιο της χώρας στην οποία είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  
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Εάν ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, επιτρέπεται 

σε αυτόν να αποδείξει την οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητά του με οποιοδήποτε άλλο 

μέσο κρίνει κατάλληλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

Ομοίως, ο προσφέρων μπορεί να επικαλεστεί τις ικανότητες άλλων οντοτήτων, ανεξάρτητα από τη 

νομική φύση των δεσμών που υφίστανται μεταξύ αυτού και των εν λόγω οντοτήτων. Στην 

περίπτωση αυτή, οφείλει να αποδείξει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα διαθέτει τα μέσα που 

είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, π.χ. παρουσιάζοντας τη δέσμευση των εν λόγω 

οντοτήτων να του διαθέσουν τα μέσα αυτά. Σε αυτή την περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

δικαιούται να αρνηθεί την υποψηφιότητα ή την προσφορά, εάν έχει αμφιβολίες ως προς τη 

δέσμευση του τρίτου. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει επαρκή τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ώστε να είναι σε 

θέση να εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις. Εάν, βάσει των πληροφοριών 

που του παρέχει ο προσφέρων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σοβαρές αμφιβολίες ως προς την 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του προσφέροντος ή εάν αυτή θεωρείται σαφώς ανεπαρκής 

για την εκτέλεση της σύμβασης, τότε η προσφορά μπορεί να απορριφθεί χωρίς να μπορεί ο 

προσφέρων να απαιτήσει οποιαδήποτε χρηματική αποζημίωση. 

Για τη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί από τους προσφέροντες να διαθέτουν την ακόλουθη τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα: 

- διετή τουλάχιστον πείρα στην παροχή υπηρεσιών / προμηθειών παρόμοιων με τις απαιτούμενες 

για τη συγκεκριμένη σύμβαση· 

- ομάδα εντός της οποίας τουλάχιστον ο διαχειριστής έργου οφείλει να διαθέτει κατάλληλη 

κατάρτιση επικυρωμένη με τίτλο σπουδών ή βεβαιωμένη πείρα δύο (2) ετών στον τομέα της 

παροχής υπηρεσιών παραγωγής πολυμέσων. Ελλείψει του απαιτούμενου τίτλου σπουδών, ο 

διαχειριστής έργου πρέπει να διαθέτει βεβαιωμένη πείρα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών παραγόντων τεκμηριώνεται, αναλόγως 

της φύσης, της ποσότητας ή της έκτασης και της χρήσης των προμηθειών, υπηρεσιών ή εργασιών 

που πρόκειται να παρασχεθούν, βάσει ενός ή περισσοτέρων από τα κατωτέρω έγγραφα: 

α) υποβολή καταλόγου των κυριότερων υπηρεσιών και προμηθειών που πραγματοποιήθηκαν 

τα δύο τελευταία έτη, με αναφορά του ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιώτη 

αποδέκτη. Εάν αποδέκτης των υπηρεσιών και προμηθειών ήταν μια υπηρεσία θεσμικού 

οργάνου της ΕΕ, η τεκμηρίωση πρέπει να έχει τη μορφή πιστοποιητικών εκδοθέντων ή 

προσυπογραφέντων από την αρμόδια αρχή·  

β) αντίγραφο των πιστοποιητικών σε σχέση με το πεδίο της σύμβασης και βιογραφικό 

σημείωμα τόσο του διαχειριστή έργου όσο και των μελών της προτεινόμενης ομάδας. 

Ο προσφέρων ή υποψήφιος μπορεί να επικαλεστεί τις ικανότητες άλλων οντοτήτων, ανεξάρτητα 

από τη νομική φύση των δεσμών μεταξύ αυτού και των εν λόγω οντοτήτων. Στην περίπτωση αυτή, 

οφείλει να αποδείξει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα διαθέτει τα μέσα που είναι αναγκαία για 

την εκτέλεση της σύμβασης, π.χ. παρουσιάζοντας τη δέσμευση των εν λόγω οντοτήτων να του 

διαθέσουν τα μέσα αυτά. Σε αυτή την περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιούται να 

αρνηθεί την υποψηφιότητα ή την προσφορά, εάν έχει αμφιβολίες ως προς τη δέσμευση του τρίτου. 
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12.2.3 Κριτήρια ανάθεσης 

Η σύμβαση θα ανατεθεί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει βάσει των ακολούθων κριτηρίων: 

- Τιμή (συνολικό ποσό των τιμών μονάδας, όπως αναγράφονται στον τιμοκατάλογο της παρτίδας 2 

του παραρτήματος Β). 

- Ποιοτικό κριτήριο 1: ποιότητα και συνέπεια του προσφέροντος σε σχέση με τις απαιτούμενες 

υπηρεσίες. Οι προσφέροντες οφείλουν να παρουσιάσουν γενική περιγραφή της προσέγγισης που 

προτείνουν για την εκπλήρωση των στόχων και πρέπει να παράσχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες 

σε ολόκληρη την κυπριακή επικράτεια. Επίσης, θα προσδιορίσουν τις κυριότερες δυσκολίες που 

συνδέονται με την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών. 

 

- Ποιοτικό κριτήριο 2: ποιότητα της προτεινόμενης ομάδας για την παροχή των απαιτούμενων 

υπηρεσιών/προϊόντων. Οι προσφέροντες οφείλουν να παρουσιάσουν περιγραφή του τρόπου με τον 

οποίο προτίθενται να οργανώσουν τις εργασίες της ομάδας. Όσον αφορά την καθημερινή 

διαχείριση των εργασιών, οι προσφέροντες πρέπει να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να 

συνεργαστούν στενά με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΚ. Το ίδιο ισχύει επίσης σε περίπτωση 

ανάθεσης ορισμένων καθηκόντων σε υπεργολάβους. 

 

- Ποιοτικό κριτήριο 3: ποιότητα και συνοχή της προτεινόμενης προσομοίωσης. Οι 

προσφέροντες θα εξηγήσουν την προσέγγιση που υιοθετείται για την ολοκλήρωση της 

προσομοίωσης. Επίσης, οφείλουν να διευκρινίσουν τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να 

εγγυηθούν την ποιότητα της τεχνικής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων στο 

πλαίσιο της εν λόγω προσομοίωσης. 

 

- Ποιοτικό κριτήριο 4: μεθοδολογία. Οι προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την ικανότητά τους 

να εκτελέσουν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται και πρέπει να διευκρινίσουν με σαφήνεια τον 

τρόπο με τον οποίο προτίθενται να μεριμνήσουν για την αποτελεσματικότερη δυνατή διεξαγωγή 

των εργασιών από πλευράς κόστους, ταχύτητας και ποιότητας. Επίσης, θα προσδιορίσουν τα 

καθήκοντα που πρόκειται να ανατεθούν σε υπεργολάβους. Θα εξεταστούν τα ακόλουθα στοιχεία: η 

σαφήνεια και η ποιότητα του σχεδιασμού και της οργάνωσης των εργασιών, η διαχείριση έργου, το 

πρόγραμμα, η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, οι εργασίες παρακολούθησης κ.λπ. 

 

Τα διάφορα κριτήρια θα βαθμολογηθούν με την εξής στάθμιση: 

- Ποιοτικό κριτήριο 1: άριστα το 20 

- Ποιοτικό κριτήριο 2: άριστα το 10 

- Ποιοτικό κριτήριο 3: άριστα το 50 

- Ποιοτικό κριτήριο 4:  άριστα το 20 

Για να προκριθούν στην επόμενη φάση αξιολόγησης της τιμής, οι προσφορές πρέπει να 

συγκεντρώσουν τουλάχιστον 60 βαθμούς σε όλα μαζί τα κριτήρια 1, 2, 3 και 4. 

Η τιμή θα διαιρεθεί διά του βαθμού που θα έχει συγκεντρωθεί στην αξιολόγηση των ποιοτικών 

κριτηρίων. Θα πρωτεύσει η προσφορά με το μικρότερο πηλίκο. 
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12.3 Παρτίδα 3 – Δημόσιες σχέσεις που συνδέονται με δραστηριότητες επικοινωνίας 

12.3.1 Περιγραφή, σκοπός και εκτιμώμενο ποσό της σύμβασης 

ΣΤΟΧΟΙ 

 

Σκοπός της σύμβασης-πλαισίου για την παρούσα παρτίδα είναι η παροχή υπηρεσιών στον τομέα 

των δημοσίων σχέσεων και εργαλείων στήριξης των δραστηριοτήτων δημοσίων σχέσεων, καθώς 

και στον τομέα των σχέσεων με τα μέσα ενημέρωσης για ορισμένες εκδηλώσεις οι οποίες 

διοργανώνονται από το Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

πραγματοποιούνται στην εθνική επικράτεια της Κύπρου. 

 

Ειδικότερα, το Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διοργανώνει κάθε χρόνο 

εκδηλώσεις στο πλαίσιο της εφαρμογής των στρατηγικών πληροφόρησης και επικοινωνίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι εν λόγω εκδηλώσεις διοργανώνονται είτε στο εσωτερικό των 

κτιρίων του Γραφείου Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είτε σε εξωτερικούς χώρους, 

σε συνεργασία με εξωτερικούς εταίρους, όπως διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά θεσμικά όργανα, η 

κυπριακή κυβέρνηση, οι υπηρεσίες του Europe Direct, ΜΚΟ κ.λπ. Οι εκδηλώσεις βασίζονται σε 

σαφώς καθορισμένα θέματα, τα οποία αποσκοπούν στην ανάδειξη του ρόλου και της συμμετοχής 

του ΕΚ στον αντίστοιχο τομέα. Ο στόχος της εκάστοτε εκδήλωσης –μέσω της βαρύτητας, της 

πρωτοτυπίας και της προβολής της– είναι η προσέλκυση του ενδιαφέροντος του ευρύτερου κοινού 

και των μέσων ενημέρωσης, ενώ ο ρόλος του αναδόχου συνίσταται στην παροχή συνδρομής στο 

Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την επίτευξη του στόχου αυτού μέσω 

της παροχής των υπηρεσιών που καθορίζονται κατωτέρω (βλέπε ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΙΔΗ 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ).  

 

Κατά συνέπεια, τα διάφορα καθήκοντα προς εκτέλεση στο πλαίσιο της παρούσας παρτίδας πρέπει 

να συμβάλουν στην προώθηση των εκδηλώσεων που διοργανώνονται από το Γραφείο 

Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος για τις εν 

λόγω εκδηλώσεις, με απώτερο σκοπό την ενίσχυση των γνώσεων και της κατανόησης όσον αφορά 

τον ρόλο και τις νομοθετικές δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

 

Οι ομάδες-στόχοι των εκδηλώσεων που διοργανώνει το Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα μέσα ενημέρωσης, τους νέους (ηλικίας 18-

24 ετών και 25-31 ετών), τις εργαζόμενες ή μη γυναίκες, τα τοπικά αιρετά μέλη της δημόσιας 

διοίκησης, τους σχολικούς και πανεπιστημιακούς οργανισμούς, τα σωματεία και τις 

συνδικαλιστικές οργανώσεις λαϊκής εκπαίδευσης, τους επιχειρηματίες και τους γεωργούς, τους 

δυνητικούς επισκέπτες του ΕΚ και το ευρύτερο κοινό κ.λπ. 

 

Είναι σκόπιμο να επισημανθεί ότι η επικύρωση, εκ μέρους του ΕΚ, των υπηρεσιών και των 

προϊόντων που προτείνουν οι προσφέροντες στο πλαίσιο της παρούσας παρτίδας μπορεί να γίνει 

βάσει των μελετών που εκπονούνται από εξωτερικό ανάδοχο, από ινστιτούτο δημοσκοπήσεων (εκ 

των προτέρων επικύρωση), ιδίως ενδοπεριφερειακών αναλύσεων της κοινής γνώμης. Τέλος, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να αναθέσει επίσης στον ίδιο εξωτερικό 

ανάδοχο την εκπόνηση εκ των υστέρων μελέτης του αντικτύπου μιας εκστρατείας επικοινωνίας και 

να αναπροσαρμόσει, κατά περίπτωση, το περιεχόμενο των μελλοντικών εκστρατειών σύμφωνα με 

τα συμπεράσματα αυτής της εκ των υστέρων μελέτης.  

ΕΙΔΗ ΕΡΓΩΝ – ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

Η επεξεργασία όλων των δεδομένων που θα συλλεχθούν στο πλαίσιο της παρούσας παρτίδας θα 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την 
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προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σχετικά με την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. 

1. Χάραξη στρατηγικής στους τομείς των δημοσίων σχέσεων και των σχέσεων με τα μέσα 

ενημέρωσης 

 

Οι απαιτούμενες υπηρεσίες αφορούν την παροχή βοήθειας στον καθορισμό της στρατηγικής για τις 

δημόσιες σχέσεις και τις σχέσεις με τα μέσα ενημέρωσης στο πλαίσιο των κατευθυντήριων 

γραμμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα της επικοινωνίας. Οι εν λόγω κατευθυντήριες 

γραμμές θα παρασχεθούν από το Κοινοβούλιο ανάλογα με το θέμα που θα αναδειχθεί.  

 

Τα προς εκτέλεση καθήκοντα θα είναι τα εξής:  

- βοήθεια στην κατάρτιση του επικοινωνιακού σχεδίου: 

 βοήθεια στον προσδιορισμό των ομάδων-στόχων και των μέσων προσέγγισης των εν 

λόγω ομάδων, 

 βοήθεια στον εντοπισμό των χώρων ρίψης διαφημιστικών εντύπων και τοποθέτησης 

αφισών, 

 βοήθεια στην εκπόνηση της ιδέας των μηνυμάτων για τις εκδηλώσεις, 

 αναλυτική περιγραφή τής ή τών προβλεπόμενων εκδηλώσεων (τόπος, πρόγραμμα, 

συμμετέχοντες, προσδιορισμός των επικοινωνιακών μέσων και του προωθητικού υλικού 

κ.λπ.)· 

 

- βοήθεια στον σχεδιασμό του διαφημιστικού προγράμματος: επιλογή των διαφόρων μέσων και 

της υποστήριξης που θα χρησιμοποιηθούν, επιλογή των χρονικών ζωνών/σημείων μετάδοσης, 

κατάρτιση χρονοδιαγράμματος διαφημιστικών εκστρατειών· 

 

- τεχνική βοήθεια προς τον ακόλουθο Τύπου για την υλοποίηση του σχεδιασμού των σχέσεων με 

τον Τύπο:  

 βοήθεια στην επιλογή των μέσων ενημέρωσης που ενδιαφέρουν, ανάλογα με το θέμα που 

θα αναδειχθεί,  

 βοήθεια στην αναλυτική περιγραφή τής ή τών προβλεπόμενων εκδηλώσεων Τύπου, 

 βοήθεια στην κατάρτιση χρονοδιαγράμματος για την εκστρατεία δημοσίων σχέσεων, 

 βοήθεια στην αξιολόγηση της κάλυψης της εκδήλωσης από τα μέσα ενημέρωσης. 

 

2. Στήριξη δραστηριοτήτων δημοσίων σχέσεων 

 

Η στήριξη δραστηριοτήτων δημοσίων σχέσεων περιλαμβάνει όλες τις προπαρασκευαστικές 

δράσεις της εκάστοτε εκδήλωσης, την υλικοτεχνική υποστήριξη και την παροχή βοήθειας την 

ημέρα της εκδήλωσης, καθώς και την παραγωγή ειδικών συναφών προϊόντων.  

 

Τα προς εκτέλεση καθήκοντα είναι τα εξής:  

 

Προπαρασκευαστικές δράσεις 

 

- Διανομή διαφημιστικών εντύπων και αφισών πριν από την εκδήλωση σε εγκεκριμένους 

δημόσιους χώρους και παρακείμενες επιχειρήσεις.  

 

- Διαχείριση εγγραφών, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων δραστηριοτήτων:  
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 δημιουργία αρχείου επαφών, λαμβανομένου υπόψη του θέματος της εκδήλωσης 

(σωματεία, ΜΚΟ, τοπικές αρχές, διαδικτυακές κοινότητες, τοπικά μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης κ.λπ.)· το εν λόγω αρχείο πρέπει να περιέχει την ονομασία του οργανισμού 

και, κατά περίπτωση, τη θέση του ατόμου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον 

αριθμό τηλεφώνου, τον αριθμό φαξ, την ταχυδρομική διεύθυνση (το ποσοστό της ένδειξης 

«Αλλαγή διεύθυνσης» στον κατάλογο επαφών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 10%)·  

 

τα αρχεία επαφών πρέπει να διαβιβαστούν στο Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο Excel ή ισοδύναμη μορφή)·  

 

 αποστολή προσκλήσεων· 

 

 διαχείριση του καταλόγου συμμετεχόντων: υπενθυμίσεις, προετοιμασία και ενημέρωση 

καταλόγου συμμετεχόντων. 

 

Υλικοτεχνική υποστήριξη και παροχή βοήθειας την ημέρα της εκδήλωσης 

 

- ενοικίαση χώρων με επαρκή αριθμό θέσεων για 50-300 συμμετέχοντες και διευκολύνσεις για 

τους ομιλητές, συμπεριλαμβανομένου διαμορφωμένου χώρου για ελαφρύ γεύμα και 

αναψυκτικά·  

 

- διαμόρφωση χώρου (πινακίδες, καθίσματα, χώρος υποδοχής)· 

 

- εγκατάσταση μεγαφωνικού συστήματος: μικρόφωνα για τους ομιλητές, ασύρματα μικρόφωνα 

για την ώρα των ερωτήσεων του ακροατηρίου, ενισχυτές, μείκτης ήχου, ισοσταθμιστές, 

μεγάφωνα, αναλώσιμα υλικά κ.λπ.· 

 

- επιτόπια βοήθεια πριν από, κατά και μετά την εκδήλωση: υποδοχή του κοινού, διανομή 

εντύπων, συλλογή των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των συμμετεχόντων, 

συμπεριλαμβανομένων των δημοσιογράφων (σε αρχείο Excel ή ισοδύναμο μορφότυπο), 

υπόδειξη θέσεων στον χώρο κ.λπ. 

 

Παραγωγή ειδικών προϊόντων 

 

- Σχεδιασμός και παραγωγή διαφημιστικών σημαιών: ύψους μεταξύ 2 μέτρων και 5 μέτρων (το 

βάρος προκύπτει από τις διαστάσεις)·  

 

- σχεδιασμός και παραγωγή εύκαμπτων, μεταφερόμενων πάνελ προβολής (kakemono), 

εξοπλισμένων με τροχήλατο μηχανισμό και αφαιρούμενο φυσίγγιο, διαστάσεων 

850 x 2150 mm, με δυνατότητα επανεκτύπωσης των φυσιγγίων·  

 

- παραγωγή φωτογραφικού ρεπορτάζ για την κάλυψη των εκδηλώσεων, φωτογραφίες υψηλής 

ευκρίνειας, κατ’ ανώτατο όριο 15-20 φωτογραφίες ανά εκδήλωση.  
 

Έκαστη προσαρμογή και/ή παραγωγή γραφικού υλικού (διαφημιστικές σημαίες, πάνελ προβολής) 

πρέπει να συνάδει με τον χάρτη γραφικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (βλέπε παράρτημα ΣΤ). 
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3. Αξιολόγηση των εκδηλώσεων 

Προκειμένου να παράσχει στο Γραφείο Πληροφοριών τη δυνατότητα να καταρτίσει έκθεση 

εκτίμησης των επιπτώσεων της εκδήλωσης, ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να υποβάλει σχετικούς 

δείκτες, οι οποίοι πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:  

 

1. αριθμό και τυπολογία των συμμετεχόντων: ηλικία, φύλο, επάγγελμα, προέλευση: ευρύ 

κοινό, εμπειρογνώμονες, ομάδες συμφερόντων, σωματεία, ΜΚΟ, τοπικές αρχές κ.λπ.· 

 

2. αριθμό και τυπολογία εκπροσωπουμένων οργανισμών και οργανώσεων  

 

α) είδος οργάνωσης/οργανισμού (ΜΚΟ, τοπικές αρχές κ.λπ.), φύση 

οργάνωσης/οργανισμού (τοπική, περιφερειακή, εθνική, κ.λπ.), 

 

β) ανά εκπροσωπούμενη οργάνωση: αριθμό και τυπολογία μελών, δομές, οργάνωση, 

έντυπες και ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις κ.λπ.· 

 

3. πληροφορίες σχετικά με την αναμετάδοση της εκδήλωσης  

 

α) αριθμό επίκαιρων άρθρων σε ενημερωτικά δελτία, σε ενημερωτικές ανακοινώσεις 

σωματείων, σε δικτυακούς τόπους των συμμετεχόντων κ.λπ., 

 

β) ανά ενδιαφερόμενο μέσο ενημέρωσης: γενικές πληροφορίες σχετικά με την 

κυκλοφορία, τη διανομή, το κοινό κ.λπ. του αντίστοιχου μέσου ενημέρωσης. 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ 

 

Ο πάροχος υποχρεούται να παράσχει προσομοίωση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρτίδας 3 του 

παραρτήματος Δ. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ 
 

Όλα τα αποτελέσματα ή αντίστοιχα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 

δημιουργού και λοιπών δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που αποκτήθηκαν 

σε σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης, ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου.  

 

Ο ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει ότι όλες οι υπηρεσίες παρέχονται απαλλαγμένες από 

δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων δημιουργού και λοιπών δικαιωμάτων 

πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.  

 

Εάν, για τις δραστηριότητες που καλύπτονται από την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών, 

ο ανάδοχος προτίθεται να χρησιμοποιήσει στοιχεία (εικόνες, εικονογραφήσεις ή άλλο υλικό), των 

οποίων τα δικαιώματα δημιουργού ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας ανήκουν σε 

τρίτους, ο ανάδοχος οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες από 

τους κατόχους των εν λόγω δικαιωμάτων πριν προβεί στη χρήση αυτών των στοιχείων. Όλες οι 

δαπάνες που συνδέονται με την απόκτηση των ανωτέρω αδειών πληρώνονται από τον ανάδοχο.  

 

Όλα τα αρχεία πηγαίου κώδικα είναι παραδοτέα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο αποκτά την 

αποκλειστική τους κυριότητα.  

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Λευκωσία και εξωτερικοί χώροι στην 

εθνική επικράτεια της Κύπρου. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των 20,000.00 ευρώ για την 

τετραετή διάρκεια ισχύος της σύμβασης-πλαισίου. 

 

12.3.2 Κριτήρια επιλογής 

Χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα 

Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει επαρκή χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα ώστε να είναι 

σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις. Εάν, βάσει των 

πληροφοριών που του παρέχει ο προσφέρων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σοβαρές αμφιβολίες 

ως προς τη χρηματοδοτική ικανότητα του προσφέροντος ή εάν αυτή θεωρείται σαφώς ανεπαρκής 

για την εκτέλεση της σύμβασης, τότε η προσφορά μπορεί να απορριφθεί χωρίς να μπορεί ο 

προσφέρων να απαιτήσει οποιαδήποτε χρηματική αποζημίωση. 

Για τη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο αυτής της παρτίδας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί 

από τους προσφέροντες μια ελάχιστη χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα που θα αξιολογηθεί 

βάσει των εξής στοιχείων: 

- οι προσφέροντες παρουσιάζουν ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο προς το 25% του 

μέγιστου ποσού της παρτίδας (ήτοι 5,000 ευρώ) για καθένα από τα δύο τελευταία οικονομικά 

έτη που έχουν κλείσει. 

Η αξιολόγηση της χρηματοδοτικής και οικονομικής ικανότητας πραγματοποιείται βάσει των 

στοιχείων που περιέχονται στα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία υποβάλλονται από τους 

προσφέροντες: 

- ισολογισμοί (ή αποσπάσματα ισολογισμών) και λογαριασμοί αποτελεσμάτων που αφορούν τα 

δύο τελευταία οικονομικά έτη που έχουν κλείσει, σε περίπτωση που δημοσίευση των 

ισολογισμών επιβάλλεται από το εταιρικό δίκαιο της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας.  

Εάν ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, επιτρέπεται 

σε αυτόν να αποδείξει την οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητά του με οποιοδήποτε άλλο 

μέσο κρίνει κατάλληλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

Ομοίως, ο προσφέρων μπορεί να επικαλεστεί τις ικανότητες άλλων οντοτήτων, ανεξάρτητα από τη 

νομική φύση των δεσμών που υφίστανται μεταξύ αυτού και των εν λόγω οντοτήτων. Στην 

περίπτωση αυτή, οφείλει να αποδείξει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα διαθέτει τα μέσα που 

είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, π.χ. παρουσιάζοντας τη δέσμευση των εν λόγω 

οντοτήτων να του διαθέσουν τα μέσα αυτά. Σε αυτή την περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

δικαιούται να αρνηθεί την υποψηφιότητα ή την προσφορά, εάν έχει αμφιβολίες ως προς τη 

δέσμευση του τρίτου. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει επαρκή τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ώστε να είναι σε 

θέση να εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις. Εάν, βάσει των πληροφοριών 

που του παρέχει ο προσφέρων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σοβαρές αμφιβολίες ως προς την 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του προσφέροντος ή εάν αυτή θεωρείται σαφώς ανεπαρκής 



 

24/39 

για την εκτέλεση της σύμβασης, τότε η προσφορά μπορεί να απορριφθεί χωρίς να μπορεί ο 

προσφέρων να απαιτήσει οποιαδήποτε χρηματική αποζημίωση. 

Για τη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί από τους προσφέροντες να διαθέτουν την ακόλουθη τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα: 

 

- διετή τουλάχιστον πείρα στην παροχή υπηρεσιών / προμηθειών παρόμοιων με τις απαιτούμενες 

για τη συγκεκριμένη σύμβαση· 

 

- ομάδα εντός της οποίας τουλάχιστον ο διαχειριστής έργου οφείλει να διαθέτει επαρκή 

κατάρτιση, η οποία αποδεικνύεται με σχετικό πιστοποιητικό, ή να διαθέτει βεβαιωμένη πείρα 

τριών (3) ετών στο πεδίο του έργου. 

 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών παραγόντων τεκμηριώνεται, αναλόγως 

της φύσης, της ποσότητας ή της έκτασης και της χρήσης των προμηθειών, υπηρεσιών ή εργασιών 

που πρόκειται να παρασχεθούν, βάσει ενός ή περισσοτέρων από τα κατωτέρω έγγραφα: 

α) υποβολή καταλόγου των κυριότερων υπηρεσιών και προμηθειών που πραγματοποιήθηκαν 

τα δύο τελευταία έτη, με αναφορά του ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιώτη 

αποδέκτη. Εάν αποδέκτης των υπηρεσιών και προμηθειών ήταν μια υπηρεσία θεσμικού 

οργάνου της ΕΕ, η τεκμηρίωση πρέπει να έχει τη μορφή πιστοποιητικών εκδοθέντων ή 

προσυπογραφέντων από την αρμόδια αρχή·  

β) αντίγραφο των πιστοποιητικών σε σχέση με το πεδίο της σύμβασης και βιογραφικό 

σημείωμα του διαχειριστή έργου, καθώς επίσης και των μελών της προτεινόμενης ομάδας. 

Ο προσφέρων ή υποψήφιος μπορεί να επικαλεστεί τις ικανότητες άλλων οντοτήτων, ανεξάρτητα 

από τη νομική φύση των δεσμών μεταξύ αυτού και των εν λόγω οντοτήτων. Στην περίπτωση αυτή, 

οφείλει να αποδείξει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα διαθέτει τα μέσα που είναι αναγκαία για 

την εκτέλεση της σύμβασης, π.χ. παρουσιάζοντας τη δέσμευση των εν λόγω οντοτήτων να του 

διαθέσουν τα μέσα αυτά. Σε αυτή την περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιούται να 

αρνηθεί την υποψηφιότητα ή την προσφορά, εάν έχει αμφιβολίες ως προς τη δέσμευση του τρίτου. 

 

12.3.3 Κριτήρια ανάθεσης 

Η σύμβαση θα ανατεθεί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει βάσει των ακολούθων κριτηρίων: 

- Τιμή (συνολικό ποσό των τιμών μονάδας, όπως αναγράφονται στον τιμοκατάλογο της παρτίδας 3 

του παραρτήματος Β). 

- Ποιοτικό κριτήριο 1: σφαιρική κατανόηση της απαίτησης όσον αφορά τις ζητούμενες 

υπηρεσίες. Οι προσφέροντες οφείλουν να παρουσιάσουν γενική περιγραφή της προσέγγισης που 

προτείνουν για την επίτευξη των στόχων της σύμβασης και την παροχή των απαιτούμενων 

υπηρεσιών σε ολόκληρη την Κύπρο. 

 

- Ποιοτικό κριτήριο 2: καταλληλότητα της προτεινόμενης μεθοδολογίας. Οι προσφέροντες 

οφείλουν να αποδείξουν την ικανότητά τους να εκτελέσουν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται και 

να διευκρινίσουν με σαφήνεια τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να μεριμνήσουν για την 
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αποτελεσματικότερη δυνατή εκτέλεση των εργασιών από πλευράς κόστους, ταχύτητας και 

ποιότητας. Επίσης, οφείλουν να προσδιορίσουν τα καθήκοντα που πρόκειται να ανατεθούν σε 

υπεργολάβους. Θα εξεταστούν τα ακόλουθα στοιχεία: η σαφήνεια και η ποιότητα του σχεδιασμού 

και της οργάνωσης των εργασιών, η διαχείριση έργου, το πρόγραμμα, η τήρηση των προθεσμιών 

παράδοσης, οι εργασίες παρακολούθησης κ.λπ. 

 

- Ποιοτικό κριτήριο 3: ποιότητα και συνοχή της προτεινόμενης προσομοίωσης. Οι 

προσφέροντες θα εξηγήσουν την προσέγγιση που υιοθετείται για την ολοκλήρωση της 

προσομοίωσης. Επίσης, οφείλουν να διευκρινίσουν τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται να 

εγγυηθούν την ποιότητα της τεχνικής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων στο 

πλαίσιο της εν λόγω προσομοίωσης. Θα αξιολογηθεί επίσης η συνέπεια του προγράμματος 

εργασιών με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης (προθεσμίες εκτέλεσης ή παράδοσης).  

 

Τα διάφορα κριτήρια θα βαθμολογηθούν με την εξής στάθμιση: 

- Ποιοτικό κριτήριο 1: άριστα το 30 

- Ποιοτικό κριτήριο 2: άριστα το 30 

- Ποιοτικό κριτήριο 3: άριστα το 40 

Για να προκριθούν στην επόμενη φάση αξιολόγησης της τιμής, οι προσφορές πρέπει να 

συγκεντρώσουν τουλάχιστον 60 βαθμούς σε όλα μαζί τα κριτήρια 1, 2 και 3. 

Η τιμή θα διαιρεθεί διά του βαθμού που θα έχει συγκεντρωθεί στην αξιολόγηση των ποιοτικών 

κριτηρίων. Θα πρωτεύσει η προσφορά με το μικρότερο πηλίκο. 

 

 

12.4 Παρτίδα 4 – Γραφικός σχεδιασμός / Εκτυπώσεις / Παραγωγή ενημερωτικού υλικού 

Υποπαρτίδα 4Α – Γραφικός σχεδιασμός 

Υποπαρτίδα 4Β – Εκτυπώσεις 

Υποπαρτίδα 4Γ – Παραγωγή ενημερωτικού υλικού 

 

12.4.1 Περιγραφή, σκοπός και εκτιμώμενο ποσό της σύμβασης 

Η παρούσα παρτίδα υποδιαιρείται σε τρεις χωριστές υποπαρτίδες. Οι δυνητικοί προσφέροντες 

μπορούν να καταθέσουν ξεχωριστή προσφορά για μία ή περισσότερες υποπαρτίδες.  

 

12.4.1.1 Υποπαρτίδα 4Α – Γραφικός σχεδιασμός 

ΣΤΟΧΟΙ 

Οι δραστηριότητες πληροφόρησης που πραγματοποιεί το Γραφείο Πληροφοριών προϋποθέτουν την 

προσαρμογή των διαφόρων λογότυπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (λογότυπο, χάρτης 

γραφικών, φόρουμ πολιτών κ.λπ.), με σκοπό τη χρήση τους στον δικτυακό τόπο, τις μπροσούρες, 

τα διαφημιστικά έντυπα, τις αφίσες, τα ζαχαρωτά και άλλα προϊόντα. 

 

Έκαστη προσαρμογή και παραγωγή γραφικού υλικού πρέπει να συνάδει με τον χάρτη γραφικών 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (βλέπε παράρτημα ΣΤ) και να τηρεί επίσης τις οδηγίες της 

στρατηγικής επικοινωνίας της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
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Τα μοτίβα, τα κείμενα και οι βασικές οπτικές απεικονίσεις (αρχεία HD PDF και/ή EPS των 

λογοτύπων γενικής χρήσης, γραφικές απεικονίσεις εκστρατειών κ.λπ.) παρέχονται από το 

Κοινοβούλιο. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΙΔΗ ΕΡΓΩΝ 

 

Γραφικό υλικό για διαφημιστικά έντυπα, αφίσες 

 
ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Αρχείο μακέτας για το 

διαφημιστικό έντυπο 

διπλής όψης 10,5 x 21cm 

Με το παρόν διαφημιστικό έντυπο ανακοινώνεται η εκδήλωση. Το 

σχήμα του είναι 10,5 x 21 cm διπλής όψης. Προορίζεται για διανομή 

στο ευρύ κοινό κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πριν από την 

εκδήλωση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει τα θέματα και τα 

κείμενα.  

Αρχείο μακέτας για 

διαφημιστικό έντυπο A5 

διπλής όψης 

Με το παρόν διαφημιστικό έντυπο ανακοινώνεται η εκδήλωση. Το 

σχήμα του είναι A5 διπλής όψης. Προορίζεται για διανομή στο ευρύ 

κοινό κατά τη διάρκεια της εβδομάδας πριν από την εκδήλωση. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει τα θέματα και τα κείμενα.  

Αρχείο μακέτας για την 

αφίσα A3 

Η αφίσα θα είναι σχήματος A3 και ευανάγνωστη σε διάταξη 

πορτρέτου. Ανακοινώνει την εκδήλωση. Οι εν λόγω αφίσες 

διανέμονται σε τοπικά εκπαιδευτικά κέντρα και επιχειρήσεις. 

Αρχείο μακέτας για την 

αφίσα 80 x 120 

Η αφίσα είναι σχήματος 80 x 120 και ευανάγνωστη σε διάταξη 

πορτρέτου. Ανακοινώνει την εκδήλωση. Αντίγραφα αναρτώνται σε 

τοίχους δημόσιων κτιρίων και στον χώρο της εκδήλωσης για την 

οπτική ανάδειξη του περιβάλλοντος της εκδήλωσης. 

 

Γραφικό υλικό για μπροσούρες 

 
ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Αρχείο μακέτας για την 

μπροσούρα A4 

Η μπροσούρα αυτή προορίζεται για διανομή στο ευρύ κοινό ενόψει 

εκδηλώσεων που διοργανώνονται από το Γραφείο Πληροφοριών. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει τα θέματα και τα κείμενα. 

Σχήμα: αναδιπλούμενο σχήμα A4, πλάτος: 21,0 cm / ύψος: 29,7 cm· 

ανοικτό σχήμα A3 (42,0 x 29,7 cm), τετραχρωμία  

Αριθμός σελίδων σε αναδιπλούμενο σχήμα: εξώφυλλα + 4, 8, 16 ή 

24 

Αρχείο μακέτας για την 

μπροσούρα A5 

Η μπροσούρα αυτή προορίζεται για διανομή στο ευρύ κοινό ενόψει 

εκδηλώσεων που διοργανώνονται από το Γραφείο Πληροφοριών. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει τα θέματα και τα κείμενα. 

Σχήμα: αναδιπλούμενο σχήμα A5, πλάτος: 14,8 cm / ύψος: 21,0 cm· 

ανοικτό σχήμα A4 (29,0 x 21,0 cm), τετραχρωμία 

Αριθμός σελίδων σε αναδιπλούμενο σχήμα: εξώφυλλα + 4, 8, 16 ή 

24 

 

Γραφικό υλικό για μπλοκ σημειώσεων 

 
ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Αρχείο μακέτας για το 

εξώφυλλο του μπλοκ 

σημειώσεων  

Αρχείο που καλύπτει τα τέσσερα εξώφυλλα με τα γραφικά στοιχεία 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τα κείμενα που παρέχονται από 

εμάς 

Σχήμα: A5, τετραχρωμία 

Αρχείο μακέτας για τις Αρχείο για την πρόσθια όψη των σελίδων του μπλοκ σημειώσεων, με 
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σελίδες του μπλοκ 

σημειώσεων 

επανάληψη γραφικού στοιχείου ή λογότυπου και λοιπών στοιχείων  

Σχήμα: A5 ασπρόμαυρο 

 

Γραφικό υλικό για ευχετήριες κάρτες και πολύπτυχα 

 

Το Γραφείο Πληροφοριών παράγει ένα πολύπτυχο σχήματος A4 (τριών φύλλων, σε διάταξη 

πορτρέτου, διπλής όψης, με τετραχρωμία, αναδιπλούμενο στα τρία), καθώς και μια ευχετήρια 

κάρτα σχήματος Α6 (148 x 105 mm, με τετραχρωμία στην πρόσθια όψη και ασπρόμαυρη οπίσθια 

όψη). 

Ο ανάδοχος οφείλει να δημιουργήσει τα ακόλουθα: 

- αρχείο μακέτας για την ευχετήρια κάρτα· 

- αρχείο μακέτας για το πολύπτυχο. 

Το κείμενο παρέχεται από εμάς. 

 

Γραφικό υλικό για εφημερίδες και το Διαδίκτυο 

 
ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Αρχείο μακέτας για 

ένθετα Τύπου στον έντυπο 

Τύπο 

Η εκδήλωση ανακοινώνεται σε ένθετο Τύπου που καλύπτει το ¼ της 

σελίδας και περιέχει το λογότυπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

συναφή θέματα κ.λπ. 

Αρχείο Διαδικτύου για 

δικτυακούς τόπους και 

μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης 

Η εκδήλωση ανακοινώνεται στον δικτυακό τόπο του Γραφείου 

Πληροφοριών και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με διαφήμιση 

κινούμενης εικόνας. Φυσικά, ο προκαθορισμένος διαδικτυακός 

σύνδεσμος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ενεργοποιηθεί 

από το αρχείο. Η κινούμενη εικόνα σε μορφή .gif ή ισοδύναμη μορφή 

ενεργοποιείται για την ενίσχυση του μηνύματος. 

Τρία αρχεία Διαδικτύου 

(διαφήμιση και πλαίσιο 

προβολής) για την 

ανάρτηση σε δικτυακό 

τόπο 

Η εκδήλωση ανακοινώνεται σε δικτυακούς τόπους ηλεκτρονικού 

Τύπου/μέσων ενημέρωσης με mega banner (720 x 90 pixel), banner 

(460 x 90 pixel) και πλαίσιο προβολής (300 x 250 pixel), όλα με 

κινούμενη εικόνα μορφής gif ή ισοδύναμης μορφής. 

 

Γραφικό υλικό για ενημερωτικό υλικό 

 
ΕΙΔΟΣ ΓΡΑΦΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Αρχείο μακέτας για στιλό Μαύρο μελάνι  

Υλικά: σώμα από PVC με ματάρισμα φθορίου και μαύρη ή μπλε λαβή 

με επίστρωση καουτσούκ, με κουμπί ανοίγματος, κλιπ, δακτύλιο και 

μεταλλική μύτη λεπτής γραφής 

Σήμανση: μονόχρωμη 

Αρχείο μακέτας για 

χρωματιστά μολύβια για 

παιδιά 

Σετ 12 μίνι μολυβιών με καπάκι-ξύστρα  

Σήμανση: μονόχρωμη  

Αρχείο μακέτας για 

βαμβακερές τσάντες 

Βαμβακερή διαφημιστική τσάντα 

Διαστάσεις: 37 x 35 cm 

Χρώμα: μονόχρωμες 

Εκτύπωση λογοτύπου ή εικονογράμματος του Κοινοβουλίου (ή 

διεύθυνσης URL) και/ή του σλόγκαν/λογότυπου της εκδήλωσης 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει τις διαστάσεις και τη μέγιστη επιφάνεια σήμανσης, εκτός εάν 

οι υποπαρτίδες 4Α και 4Γ ανατίθενται στον ίδιο προμηθευτή. 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ 
 

Όλα τα αποτελέσματα ή αντίστοιχα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 

δημιουργού και λοιπών δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που αποκτήθηκαν 

σε σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης, ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

 

Ο ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει ότι όλες οι υπηρεσίες παρέχονται απαλλαγμένες από 

δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων δημιουργού και λοιπών δικαιωμάτων 

πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

 

 

Εάν, για τις δραστηριότητες που καλύπτονται από την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών, 

ο ανάδοχος προτίθεται να χρησιμοποιήσει στοιχεία (εικόνες, εικονογραφήσεις ή άλλο υλικό), των 

οποίων τα δικαιώματα δημιουργού ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας ανήκουν σε 

τρίτους, ο ανάδοχος οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες από 

τους κατόχους των εν λόγω δικαιωμάτων πριν προβεί στη χρήση αυτών των στοιχείων. Όλες οι 

δαπάνες που συνδέονται με την απόκτηση των ανωτέρω αδειών πληρώνονται από τον ανάδοχο.  

 

Όλα τα αρχεία πηγαίου κώδικα είναι παραδοτέα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο αποκτά την 

αποκλειστική τους κυριότητα.  

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Άνευ αντικειμένου. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των 20,000.00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των εξόδων ταξιδίου και όλων των λοιπών δαπανών) για την 

τετραετή διάρκεια ισχύος της σύμβασης-πλαισίου.  

 

 

12.4.1.2 Υποπαρτίδα 4Β – Εκτυπώσεις 

ΣΤΟΧΟΙ 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η εκτέλεση εκτυπωτικών εργασιών, σε διαφορετικά 

σχήματα, καθώς και η παράδοση των εν λόγω εργασιών είτε στη διεύθυνση του Γραφείου 

Πληροφοριών είτε στη διεύθυνση που θα υποδείξει το Γραφείο Πληροφοριών. 

Όλα τα έγγραφα θα φέρουν την επισήμανση «Ανακυκλωμένο χαρτί» και «Μην πετάτε το παρόν 

στο δρόμο», καθώς και το ευρωπαϊκό οικολογικό σήμα (οικολογικό λουλούδι), στο οποίο 

αναγράφεται ότι «Η εκτύπωση έγινε σε ανακυκλωμένο χαρτί που έχει λάβει το ευρωπαϊκό 

οικολογικό σήμα για το χαρτί γραφικών χρήσεων / www.ecolabel.eu», διότι όλα αυτά τα έγγραφα 

διανέμονται στο ευρύ κοινό και αποβλέπουν στην ανάδειξη της δράσης του Κοινοβουλίου στον 

τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Ο πάροχος υπηρεσιών θα προσκομίσει τα πιστοποιητικά 

σχετικά με το χαρτί που χρησιμοποιεί. 

 

Εφόσον παραστεί ανάγκη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρέχει αρχεία προεκτύπωσης (pre-press), 

εκτός εάν οι υποπαρτίδες 4Α και 4Β ανατίθενται στον ίδιο πάροχο υπηρεσιών. 

 

http://www.ecolabel.eu/
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ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΙΔΗ ΕΡΓΩΝ 

 

1. Διαφημιστικά έντυπα, αφίσες 

 

Διαφημιστικά 

έντυπα 

10,5 x 21 cm 

Αριθμός σελίδων:  2 

Τελικό σχήμα:  10,5 x 21 cm, τετραχρωμία διπλής όψης 

Χαρτί:  350 g/m
2
 CYCLUS OFFSET ή χαρτί άλλου τύπου που έχει 

λάβει το οικολογικό σήμα 

Τελική επεξεργασία:  προσαρμογή στις επιθυμητές διαστάσεις 

Διαφημιστικά 

έντυπα A5 

Αριθμός σελίδων:  2 

Τελικό σχήμα:  A5, τετραχρωμία διπλής όψης 

Χαρτί:  350 g/m
2
 CYCLUS OFFSET ή χαρτί άλλου τύπου που έχει 

λάβει το οικολογικό σήμα 

Αφίσες A3 Τελικό σχήμα:  29,7 x 42 cm, τετραχρωμία 

Χαρτί:  150 g/m
2
 CYCLUS OFFSET ή χαρτί άλλου τύπου που έχει 

λάβει το οικολογικό σήμα 

Αφίσες 

80 x 120 

Τελικό σχήμα:  80 x 120 cm, τετραχρωμία 

Χαρτί:  150 g/m
2
 CYCLUS OFFSET ή χαρτί άλλου τύπου που έχει 

λάβει το οικολογικό σήμα 

 

2. Μπροσούρες 

 

Μπροσούρες 

A4 

Αναδιπλούμενο σχήμα: A4, πλάτος: 21,0 cm / ύψος: 29,7 cm 

Ανοικτό σχήμα: A3 (42,0 x 29,7 cm) 

Αριθμός σελίδων: εξώφυλλα + 4, 8, 16 ή 24 

Εκτύπωση:  τετραχρωμία διπλής όψης 

Δέσιμο:  μεταλλική συρραφή 2 σημείων 

Χαρτί: 

- εσωτερικό μπροσούρας: 135 g/m
2
 CYCLUS OFFSET ή χαρτί άλλου τύπου   

που έχει λάβει το οικολογικό σήμα 

- εξώφυλλο μπροσούρας: 250 g/m
2
 CYCLUS OFFSET ή χαρτί άλλου τύπου 

που έχει λάβει το οικολογικό σήμα 

Μπροσούρες 

A5 

Αναδιπλούμενο σχήμα: A5, πλάτος: 14,8 cm / ύψος: 21,0 cm 

Ανοικτό σχήμα: A4 (29,7 x 21,0 cm) 

Αριθμός σελίδων: εξώφυλλα + 4, 8, 16 ή 24 

Εκτύπωση:  τετραχρωμία διπλής όψης 

Δέσιμο:  μεταλλική συρραφή 2 σημείων 

Χαρτί: 

- εσωτερικό μπροσούρας: 135 g/m
2
 CYCLUS OFFSET ή χαρτί άλλου τύπου 

που έχει λάβει το οικολογικό σήμα 

- εξώφυλλο μπροσούρας: 250 g/m
2
 CYCLUS OFFSET ή χαρτί άλλου τύπου 

που έχει λάβει το οικολογικό σήμα 
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3. Μπλοκ σημειώσεων 

 

Μπλοκ 

σημειώσεων 

(σύμφωνα με τις 2 μακέτες –εξώφυλλο και χαρτί– βλέπε γραφική προσαρμογή)  

- εσωτερικό του μπλοκ σημειώσεων: 

Σχήμα/σελίδες:  A5/100 φύλλα (200 σελίδες) 

Εκτύπωση:  ασπρόμαυρη διπλής όψης 

Δέσιμο:  συρμάτινο ή μεταλλικό 

Χαρτί:  80 g/m
2
 CYCLUS OFFSET ή χαρτί άλλου τύπου που έχει 

λάβει το οικολογικό σήμα 

- εξώφυλλο του μπλοκ σημειώσεων 

Εκτύπωση:  τετραχρωμία διπλής όψης  

Χαρτί εξωφύλλου: ανακυκλωμένο χαρτί εκτύπωσης offset 350 g/m
2
 CYCLUS 

OFFSET ή χαρτί άλλου τύπου που έχει λάβει το οικολογικό 

σήμα 

Οπισθόφυλλο: κάρτα  

 

4. Ευχετήριες κάρτες 

 

Ευχετήρια 

κάρτα 

Σχήμα:   A6 (148 x 105 mm) 

Εκτύπωση:  τετραχρωμία στην πρόσθια όψη (έγχρωμη) και 

ασπρόμαυρη οπίσθια όψη 

Χαρτί: Cyclus Print 300 ή χαρτί άλλου τύπου που έχει λάβει το 

οικολογικό σήμα 

 

5. Πολύπτυχο: 

 

Πολύπτυχο  Πολύπτυχο:  3 φύλλων 

Σχήμα:  A4 σε 3 φύλλα, πορτρέτο, τετραχρωμία διπλής όψης 

Ανοικτό σχήμα:  21 x 29,7 

Αναδιπλούμενο σχήμα: 21 x 9,9 

Χαρτί:  Cyclus Print 130 g/m
2
 ή χαρτί άλλου τύπου που έχει λάβει 

το οικολογικό σήμα 

Τελική επεξεργασία:  2 πτυχές 

 

6. Παραγωγή φωτοαντιγράφων 

 

Ασπρόμαυρα συρραμμένα 

φωτοαντίγραφα 

Τελικό σχήμα:  A4 ασπρόμαυρο 

Χαρτί:  80 g/m
2
 CYCLUS OFFSET ή χαρτί άλλου 

τύπου που έχει λάβει το οικολογικό σήμα 

Τελική επεξεργασία:  προσαρμογή στις επιθυμητές διαστάσεις 

Ασπρόμαυρα συρραμμένα 

φωτοαντίγραφα με 

έγχρωμη κεφαλίδα  

Τελικό σχήμα:  A4 ασπρόμαυρο 

Χαρτί:  80 g/m CYCLUS OFFSET ή χαρτί άλλου τύπου 

που έχει λάβει το οικολογικό σήμα 

Τελική επεξεργασία:  συρραφή 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Άνευ αντικειμένου.  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
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Ο προϋπολογισμός ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των 68,000.00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των εξόδων ταξιδίου και όλων των λοιπών δαπανών) για την 

τετραετή διάρκεια ισχύος της σύμβασης-πλαισίου. 

 

 

12.4.1.3 Υποπαρτίδα 4Γ – Παραγωγή ενημερωτικού υλικού 

ΣΤΟΧΟΙ 

Το αντικείμενο της παρούσας υποπαρτίδας είναι η παραγωγή ειδικού ενημερωτικού υλικού κατόπιν 

αιτήματος του Γραφείου Πληροφοριών. 

 

Ειδικότερα, πρόκειται για την αγορά των τριών ακόλουθων προϊόντων μεταξοτυπίας προωθητικού 

ενημερωτικού χαρακτήρα: στιλό, χρωματιστά μολύβια για παιδιά και βαμβακερές τσάντες. Τα εν 

λόγω προϊόντα είναι παραδοτέα είτε στη διεύθυνση του Γραφείου Πληροφοριών είτε στη 

διεύθυνση που θα υποδείξει το Γραφείο Πληροφοριών. 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα παράσχει τα αρχεία σήμανσης και γραφικών, εκτός εάν οι 

υποπαρτίδες 4Α και 4Γ ανατίθενται στον ίδιο προμηθευτή. 

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ – ΕΙΔΗ ΕΡΓΩΝ 

 

1 ΣΤΙΛΟ 

 

 Μαύρο μελάνι 

 Υλικό: σώμα από PVC με ματάρισμα φθορίου και μαύρη ή μπλε λαβή με επίστρωση 

καουτσούκ, 

 με κουμπί ανοίγματος, κλιπ, δακτύλιο και μεταλλική μύτη λεπτής γραφής 

 Σήμανση: μονόχρωμη 

 

 Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να γνωστοποιήσει στο Γραφείο Πληροφοριών τις διαστάσεις 

και τη μέγιστη επιφάνεια σήμανσης, εκτός εάν οι υποπαρτίδες 4Α και 4Γ ανατίθενται στον 

ίδιο προμηθευτή.  

 

2 ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΜΟΛΥΒΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ 

 

 Προϊόν έκθεσης: σετ 12 μίνι μολυβιών με καπάκι-ξύστρα.  

 Σήμανση: μονόχρωμη.  

 

 Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να γνωστοποιήσει στο Γραφείο Πληροφοριών τις διαστάσεις 

και τη μέγιστη επιφάνεια σήμανσης, εκτός εάν οι υποπαρτίδες 4Α και 4Γ ανατίθενται στον 

ίδιο προμηθευτή.  

 

3. ΒΑΜΒΑΚΕΡΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ 

 

Περιγραφή: 

- υλικό: ανθεκτικό ύφασμα από βαμβάκι πιστοποιημένης βιολογικής καλλιέργειας, 

τετράγωνου σχήματος 

-  τύπος λαβών: 2 υφασμάτινες λαβές μεγάλου μήκους για το χέρι ή τον ώμο 

-  μέγεθος: 37 x 35 cm (ύψος x πλάτος) 

-  χρώμα: ομοιόμορφο μοντέρνο χρώμα 

-  εκτύπωση του λογοτύπου ή εικονογράμματος του ΕΚ (ή διεύθυνσης URL) και/ή του 

σλόγκαν/λογοτύπου της εκδήλωσης 
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-  συσκευασία: σκληρή συσκευασία από ανακυκλωμένο χαρτόνι. 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Άνευ αντικειμένου. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των 20,000.00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των εξόδων ταξιδίου και όλων των λοιπών δαπανών) για την 

τετραετή διάρκεια ισχύος της σύμβασης-πλαισίου. 

 

12.4.2 Κριτήρια επιλογής 

Αξιολόγηση της οικονομικής και χρηματοδοτικής ικανότητας  

Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει επαρκή χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα ώστε να είναι 

σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις. Εάν, βάσει των 

πληροφοριών που του παρέχει ο προσφέρων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σοβαρές αμφιβολίες 

ως προς τη χρηματοδοτική ικανότητα του προσφέροντος ή εάν αυτή θεωρείται σαφώς ανεπαρκής 

για την εκτέλεση της σύμβασης, τότε η προσφορά μπορεί να απορριφθεί χωρίς να μπορεί ο 

προσφέρων να απαιτήσει οποιαδήποτε χρηματική αποζημίωση. 

Για τη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο αυτής της παρτίδας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί 

από τους προσφέροντες μια ελάχιστη χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα που θα αξιολογηθεί 

βάσει των εξής στοιχείων: 

- οι προσφέροντες πρέπει να παρουσιάζουν ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο προς το 

25% του μέγιστου ποσού της συγκεκριμένης υποπαρτίδας (ή, αντιστοίχως, 5,000 ευρώ για την 

υποπαρτίδα 4Α, 17,000 ευρώ για την υποπαρτίδα 4Β και 5,000 ευρώ για την υποπαρτίδα 4Γ) 

για καθένα από τα δύο τελευταία οικονομικά έτη που έχουν κλείσει. 

Η αξιολόγηση της χρηματοδοτικής και οικονομικής ικανότητας πραγματοποιείται βάσει των 

στοιχείων που περιέχονται στα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία υποβάλλονται από τους 

προσφέροντες: 

- ισολογισμοί (ή αποσπάσματα ισολογισμών) και λογαριασμοί αποτελεσμάτων που αφορούν τα 

δύο τελευταία οικονομικά έτη που έχουν κλείσει, σε περίπτωση που δημοσίευση των 

ισολογισμών επιβάλλεται από το εταιρικό δίκαιο της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας.  

Εάν ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, επιτρέπεται 

σε αυτόν να αποδείξει την οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητά του με οποιοδήποτε άλλο 

μέσο κρίνει κατάλληλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

Ομοίως, ο προσφέρων μπορεί να επικαλεστεί τις ικανότητες άλλων οντοτήτων, ανεξάρτητα από τη 

νομική φύση των δεσμών που υφίστανται μεταξύ αυτού και των εν λόγω οντοτήτων. Στην 

περίπτωση αυτή, οφείλει να αποδείξει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα διαθέτει τα μέσα που 

είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, π.χ. παρουσιάζοντας τη δέσμευση των εν λόγω 

οντοτήτων να του διαθέσουν τα μέσα αυτά. Σε αυτή την περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

δικαιούται να αρνηθεί την υποψηφιότητα ή την προσφορά, εάν έχει αμφιβολίες ως προς τη 

δέσμευση του τρίτου. 
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Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για το σύνολο των υποπαρτίδων 

Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει επαρκή τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ώστε να είναι σε 

θέση να εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις. Εάν, βάσει των πληροφοριών 

που του παρέχει ο προσφέρων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σοβαρές αμφιβολίες ως προς την 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του προσφέροντος ή εάν αυτή θεωρείται σαφώς ανεπαρκής 

για την εκτέλεση της σύμβασης, τότε η προσφορά μπορεί να απορριφθεί χωρίς να μπορεί ο 

προσφέρων να απαιτήσει οποιαδήποτε χρηματική αποζημίωση. 

Για τη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί από τους προσφέροντες να διαθέτουν την ακόλουθη τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα: 

 

- διετή τουλάχιστον πείρα στην παροχή υπηρεσιών / προμηθειών παρόμοιων με τις απαιτούμενες 

για τη συγκεκριμένη σύμβαση· 

- ομάδα εντός της οποίας τουλάχιστον ο επικεφαλής της ομάδας πρέπει να διαθέτει την 

κατάλληλη κατάρτιση πιστοποιημένη με τίτλο σπουδών και βεβαιωμένη πείρα τριών (3) ετών 

στο πεδίο της σύμβασης· 

- όσον αφορά τις υπηρεσίες εκτυπώσεων (υποπαρτίδα 4Β): συμμόρφωση προς τις τεχνικές 

απαιτήσεις CyclusPrint/Ecolabel ή ισοδύναμες απαιτήσεις. 

 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών παραγόντων τεκμηριώνεται, αναλόγως 

της φύσης, της ποσότητας ή της έκτασης και της χρήσης των προμηθειών, υπηρεσιών ή εργασιών 

που πρόκειται να παρασχεθούν, βάσει ενός ή περισσοτέρων από τα κατωτέρω έγγραφα: 

α) υποβολή καταλόγου των κυριότερων υπηρεσιών και προμηθειών που πραγματοποιήθηκαν 

τα δύο τελευταία έτη, με αναφορά του ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιώτη 

αποδέκτη. Εάν αποδέκτης των υπηρεσιών και προμηθειών ήταν μια υπηρεσία θεσμικού 

οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τεκμηρίωση πρέπει να έχει τη μορφή πιστοποιητικών 

εκδοθέντων ή προσυπογραφέντων από την αρμόδια αρχή· 

 

β) αντίγραφο των πιστοποιητικών και/ή της απαιτούμενης πρόσβασης στο επάγγελμα δυνάμει 

της εθνικής κυπριακής νομοθεσίας ή δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας ενός κράτους μέλους 

της ΕΕ, το βιογραφική σημείωμα του προϊστάμενου έργου, καθώς και των μελών της 

προτεινόμενης ομάδας· 

 

γ) όσον αφορά τις υπηρεσίες εκτυπώσεων (υποπαρτίδα 4Β), αντίγραφο των πιστοποιητικών 

CyclusPrint/Ecolabel ή ισοδύναμων πιστοποιητικών εκδοθέντων από την αρμόδια αρχή. 

 

Ο προσφέρων ή υποψήφιος μπορεί να επικαλεστεί τις ικανότητες άλλων οντοτήτων, ανεξάρτητα 

από τη νομική φύση των δεσμών μεταξύ αυτού και των εν λόγω οντοτήτων. Στην περίπτωση αυτή, 

οφείλει να αποδείξει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα διαθέτει τα μέσα που είναι αναγκαία για 

την εκτέλεση της σύμβασης, π.χ. παρουσιάζοντας τη δέσμευση των εν λόγω οντοτήτων να του 

διαθέσουν τα μέσα αυτά. Σε αυτή την περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιούται να 

αρνηθεί την υποψηφιότητα ή την προσφορά, εάν έχει αμφιβολίες ως προς τη δέσμευση του τρίτου. 
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12.4.3 Κριτήρια ανάθεσης 

Η σύμβαση θα ανατεθεί στην προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή
3
 μεταξύ των παραδεκτών 

προσφορών που πληρούσαν τα κριτήρια ανάθεσης. 

12.5 Παρτίδα 5 – Εργασίες εγγραφής και συντακτικής επιμέλειας 

 

12.5.1 Περιγραφή, σκοπός και εκτιμώμενο ποσό της σύμβασης 

ΣΤΟΧΟΙ 

Η παρούσα παρτίδα περιλαμβάνει την εκτέλεση υπηρεσιών επιμέλειας για λογαριασμό του 

Γραφείου Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της ηχογράφησης 

και αποδελτίωσης συζητήσεων, της παραγωγής ταινιών με θέμα τις εκδηλώσεις, της προσαρμογής 

προϋπάρχοντος επικοινωνιακού υλικού και των υπηρεσιών αναπαραγωγής.  

Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που 

διοργανώνει το Γραφείο Πληροφοριών στη Λευκωσία και στην εθνική επικράτεια της Κύπρου.  

ΕΙΔΗ ΕΡΓΩΝ  

Κάθε χρόνο, το Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διοργανώνει μια σειρά 

συνεδρίων, εκδηλώσεων και δημόσιων συζητήσεων. Οι εν λόγω δράσεις υπόκεινται σε διαδικασία 

σχεδιασμού σύμφωνα με τη γενική στρατηγική επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

αποσκοπούν στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά με τις δράσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, το Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προτίθεται 

να ενισχύσει την ικανότητα δράσης του στον τομέα των επικοινωνιών, μέσω στοχοθετημένων 

υπηρεσιών εγγραφής και επιμέλειας. 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

 

1. Ηχογράφηση και απομαγνητοφώνηση συζητήσεων, (σε αίθουσα εκ των προτέρων εξοπλισμένη 

με τη φροντίδα του Γραφείου Πληροφοριών με μικρόφωνο και σύστημα ηχοαναπαραγωγής) 

α) Ηχογράφηση συζητήσεων με το κατάλληλο υλικό και τεχνική υποστήριξη για μετατροπή 

σε μορφότυπο MP3 ή ισοδύναμο αυθημερόν· προϊόν παραδοτέο σε μορφή CD/DVD 

β) Πλήρης απομαγνητοφώνηση των συζητήσεων υπό μορφή αρχείου WORD 

γ) Βιντεοεγγραφή συζητήσεων με το κατάλληλο υλικό και προϊόν παραδοτέο σε μορφή DVD 

masterised με μενού πλοήγησης 

δ) Δημιουργία διαφημίσεων διάρκειας 60 δευτερολέπτων βάσει της αρχικής εγγραφής και 

διαφημιστικό προϊόν παραδοτέο σε μορφή DVD masterised με μενού πλοήγησης 

(συμπεριλαμβανομένου του μονταρίσματος).  

 

2. Βοήθεια για την έκδοση δημοσιεύσεων για το Γραφείο Πληροφοριών (διαφημιστικά έντυπα, 

πολύπτυχα, μπροσούρες, ενημερωτικά δελτία, παρουσιάσεις PowerPoint και ψηφιακές εκδόσεις 

για το Διαδίκτυο). 

 

3. Βοήθεια για τη συντακτική προσαρμογή του υπάρχοντος επικοινωνιακού υλικού (διαφημιστικά 

έντυπα, πολύπτυχα, μπροσούρες) 

α) Βοήθεια για την προσαρμογή του περιεχομένου 

                                                 
3
 Συνολικό ποσό των τιμών μονάδας, όπως αναγράφονται στους τιμοκαταλόγους των παρτίδων 4Α, 4Β ή 4Γ του 

παραρτήματος Β. 
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β) Σύνθεση διαφόρων στοιχείων προϋπάρχοντος επικοινωνιακού υλικού επί του ίδιου 

θέματος για τη δημιουργία νέας δημοσίευσης.  

 

4. Ανάγνωση και διόρθωση κειμένων 

α) Ορθογραφική διόρθωση 

β) Έλεγχος περιεχομένου. 

 

5. Συνδρομή στο έργο του Γραφείου Πληροφοριών για τον προσδιορισμό σχετικών μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης στο εσωτερικό της αντίστοιχης χώρας, ανάλογα με το θέμα της 

εκδήλωσης. 

 

Το Γραφείο Πληροφοριών φέρει την τελική ευθύνη για το περιεχόμενο. 

 

 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  
 

Ο πάροχος υποχρεούται να παράσχει προσομοίωση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρτίδας 5 του 

παραρτήματος Δ. 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Γραφείο Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Λευκωσία και εξωτερικοί χώροι στην 

εθνική επικράτεια της Κύπρου. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των 50,000.00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών, των εξόδων ταξιδίου και όλων των λοιπών δαπανών) για την 

τετραετή διάρκεια ισχύος της σύμβασης-πλαισίου.  

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ 
 

Όλα τα αποτελέσματα και έργα ή αντίστοιχα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 

δημιουργού και λοιπών δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, που αποκτήθηκαν 

στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύμβασης, ανήκουν αποκλειστικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

 

Ο ανάδοχος πρέπει να διασφαλίσει ότι όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες παραδίδονται απαλλαγμένες 

από χρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων δημιουργού και λοιπών δικαιωμάτων 

πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 

 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που καλύπτονται από την παρούσα πρόσκληση υποβολής 

προσφορών, εάν ο ανάδοχος προβλέπει τη χρήση στοιχείων (εικόνες, εικονογραφήσεις ή άλλο 

υλικό), των οποίων τα δικαιώματα δημιουργού ή άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας ανήκουν σε τρίτους, 

ο ανάδοχος οφείλει να βεβαιώσει εγγράφως ότι έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες από τους 

κατόχους των εν λόγω δικαιωμάτων πριν προβεί στη χρήση αυτών των στοιχείων. Ο ανάδοχος θα 

καλύψει όλες τις δαπάνες που συνδέονται με την απόκτηση των ανωτέρω αδειών. 

 

12.5.2. Κριτήρια επιλογής 

Χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα 
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Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει επαρκή χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα ώστε να είναι 

σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις. Εάν, βάσει των 

πληροφοριών που του παρέχει ο προσφέρων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σοβαρές αμφιβολίες 

ως προς τη χρηματοδοτική ικανότητα του προσφέροντος ή εάν αυτή θεωρείται σαφώς ανεπαρκής 

για την εκτέλεση της σύμβασης, τότε η προσφορά μπορεί να απορριφθεί χωρίς να μπορεί ο 

προσφέρων να απαιτήσει οποιαδήποτε χρηματική αποζημίωση. 

Για τη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο αυτής της παρτίδας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί 

από τους προσφέροντες μια ελάχιστη χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα που θα αξιολογηθεί 

βάσει των εξής στοιχείων: 

- οι προσφέροντες πρέπει να παρουσιάζουν ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον ίσο προς το 

25% του μέγιστου ποσού της παρτίδας (ήτοι 12,500 ευρώ) για καθένα από τα δύο τελευταία 

οικονομικά έτη που έχουν κλείσει. 

Η αξιολόγηση της χρηματοδοτικής και οικονομικής ικανότητας πραγματοποιείται βάσει των 

στοιχείων που περιέχονται στα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία υποβάλλονται από τους 

προσφέροντες: 

- ισολογισμοί (ή αποσπάσματα ισολογισμών) και λογαριασμοί αποτελεσμάτων που αφορούν τα 

δύο τελευταία οικονομικά έτη που έχουν κλείσει, σε περίπτωση που δημοσίευση των 

ισολογισμών επιβάλλεται από το εταιρικό δίκαιο της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας.  

Εάν ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, επιτρέπεται 

σε αυτόν να αποδείξει την οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητά του με οποιοδήποτε άλλο 

μέσο κρίνει κατάλληλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

Ομοίως, ο προσφέρων μπορεί να επικαλεστεί τις ικανότητες άλλων οντοτήτων, ανεξάρτητα από τη 

νομική φύση των δεσμών που υφίστανται μεταξύ αυτού και των εν λόγω οντοτήτων. Στην 

περίπτωση αυτή, οφείλει να αποδείξει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα διαθέτει τα μέσα που 

είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, π.χ. παρουσιάζοντας τη δέσμευση των εν λόγω 

οντοτήτων να του διαθέσουν τα μέσα αυτά. Σε αυτή την περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

δικαιούται να αρνηθεί την υποψηφιότητα ή την προσφορά, εάν έχει αμφιβολίες ως προς τη 

δέσμευση του τρίτου. 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει επαρκή τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ώστε να είναι σε 

θέση να εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις. Εάν, βάσει των πληροφοριών 

που του παρέχει ο προσφέρων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει σοβαρές αμφιβολίες ως προς την 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα του προσφέροντος ή εάν αυτή θεωρείται σαφώς ανεπαρκής 

για την εκτέλεση της σύμβασης, τότε η προσφορά μπορεί να απορριφθεί χωρίς να μπορεί ο 

προσφέρων να απαιτήσει οποιαδήποτε χρηματική αποζημίωση. 

Για τη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί από τους προσφέροντες να διαθέτουν την ακόλουθη τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα: 

- διετή τουλάχιστον πείρα στην παροχή υπηρεσιών / προμηθειών παρόμοιων με τις απαιτούμενες 

για τη συγκεκριμένη σύμβαση·  

- ομάδα εμπειρογνωμόνων στον τομέα των απαιτούμενων υπηρεσιών αποτελούμενη 

τουλάχιστον από τέσσερα (4) άτομα, εντός της οποίας τουλάχιστον ο προϊστάμενος έργου 
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οφείλει να διαθέτει βεβαιωμένη πείρα τριών ετών στον τομέα της επιμέλειας. Τα άλλα μέλη 

της ομάδας πρέπει να έχουν ελάχιστη πείρα δύο ετών.  

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών παραγόντων τεκμηριώνεται, αναλόγως 

της φύσης, της ποσότητας ή της έκτασης και της χρήσης των προμηθειών, υπηρεσιών ή εργασιών 

που πρόκειται να παρασχεθούν, βάσει ενός ή περισσοτέρων από τα κατωτέρω έγγραφα: 

α) υποβολή καταλόγου των κυριότερων υπηρεσιών και προμηθειών που πραγματοποιήθηκαν 

τα δύο τελευταία έτη, με αναφορά του ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή ιδιώτη 

αποδέκτη. Εάν αποδέκτης των υπηρεσιών και προμηθειών ήταν μια υπηρεσία θεσμικού 

οργάνου της ΕΕ, η τεκμηρίωση πρέπει να έχει τη μορφή πιστοποιητικών εκδοθέντων ή 

προσυπογραφέντων από την αρμόδια αρχή·  

β) υποβολή βιογραφικών σημειωμάτων όλων των μελών της ομάδας. 

Ο προσφέρων ή υποψήφιος μπορεί να επικαλεστεί τις ικανότητες άλλων οντοτήτων, ανεξάρτητα 

από τη νομική φύση των δεσμών μεταξύ αυτού και των εν λόγω οντοτήτων. Στην περίπτωση αυτή, 

οφείλει να αποδείξει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα διαθέτει τα μέσα που είναι αναγκαία για 

την εκτέλεση της σύμβασης, π.χ. παρουσιάζοντας τη δέσμευση των εν λόγω οντοτήτων να του 

διαθέσουν τα μέσα αυτά. Σε αυτή την περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιούται να 

αρνηθεί την υποψηφιότητα ή την προσφορά, εάν έχει αμφιβολίες ως προς τη δέσμευση του τρίτου. 

 

12.5.3 Κριτήρια ανάθεσης 

Η σύμβαση θα ανατεθεί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει βάσει των ακολούθων κριτηρίων: 

- Τιμή (συνολικό ποσό των τιμών μονάδας, όπως αναγράφονται στον τιμοκατάλογο της παρτίδας 

5 του παραρτήματος Β). 

- Ποιοτικό κριτήριο 1: κατανόηση των σκοπών της σύμβασης και των προς εκτέλεση 

καθηκόντων· οι προσφέροντες πρέπει να αποδείξουν ότι κατανοούν πλήρως τους σκοπούς της 

σύμβασης μέσω της πρότασής τους και, ειδικότερα, τον ειδικό χαρακτήρα των δραστηριοτήτων 

επικοινωνίας Γραφείου Πληροφοριών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο πλαίσιο των νέων 

τεχνολογιών. 

- Ποιοτικό κριτήριο 2: ποιότητα, συνοχή και καταλληλότητα της προτεινόμενης 

προσομοίωσης· οι προσφέροντες θα εξηγήσουν την προσέγγιση που υιοθετείται για την 

ολοκλήρωση της προσομοίωσης. Επίσης, θα διευκρινίσουν τον τρόπο με τον οποίο προτίθενται 

να εγγυηθούν την ποιότητα της τεχνικής εκτέλεσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων 

στο πλαίσιο της εν λόγω προσομοίωσης. 

- Ποιοτικό κριτήριο 3: ποιότητα και οργάνωση της προτεινόμενης ομάδας και της 

μεθοδολογίας εργασίας· οι προσφέροντες οφείλουν να παρουσιάσουν περιγραφή της ομάδας, 

του τρόπου με τον οποίο προτίθενται να την οργανώσουν και του τρόπου διαχείρισης της 

σύμβασης-πλαίσιο εν γένει. Όσον αφορά την καθημερινή διαχείριση των εργασιών, οι 

προσφέροντες πρέπει να αποδείξουν ότι είναι σε θέση να συνεργαστούν πολύ στενά με τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΚ. Το ίδιο ισχύει επίσης σε περίπτωση ανάθεσης ορισμένων 

καθηκόντων σε υπεργολάβους· οι προσφέροντες οφείλουν να αποδείξουν την ικανότητά τους 

να εκτελέσουν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται και να διευκρινίσουν με σαφήνεια τον 

τρόπο με τον οποίο προτίθενται να μεριμνήσουν για την αποτελεσματικότερη δυνατή 

ολοκλήρωση των εργασιών από πλευράς κόστους, ταχύτητας και ποιότητας. Είναι σκόπιμο να 
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υποβληθεί περιγραφή του συστήματος ελέγχου ποιότητας για τις υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν.  

Τα διάφορα κριτήρια θα βαθμολογηθούν με την εξής στάθμιση: 

Ποιοτικό κριτήριο 1: άριστα το 25 

Ποιοτικό κριτήριο 2: άριστα το 40 

Ποιοτικό κριτήριο 3: άριστα το 35 

Για να προκριθούν στην επόμενη φάση αξιολόγησης της τιμής, οι προσφορές πρέπει να 

συγκεντρώσουν τουλάχιστον 60 βαθμούς σε όλα μαζί τα κριτήρια 1, 2 και 3. 

Η τιμή θα διαιρεθεί διά του βαθμού που θα έχει συγκεντρωθεί στην αξιολόγηση των ποιοτικών 

κριτηρίων. Θα πρωτεύσει η προσφορά με το μικρότερο πηλίκο.  

 

13. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Περιβαλλοντική πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Ο προσφέρων αναλαμβάνει, εφόσον οριστεί ανάδοχος, να τηρεί σχολαστικά την περιβαλλοντική 

νομοθεσία που διέπει το πεδίο της σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να σημειωθεί ότι το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS. Η διατάκτρια 

υπηρεσία παρέχει τις σχετικές πληροφορίες στο παράρτημα Ζ της παρούσας συγγραφής 

υποχρεώσεων. Ο ανάδοχος οφείλει να μεριμνήσει ώστε όλο το προσωπικό του που θα εργασθεί για 

λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λάβει γνώση των πληροφοριών που θα διαβιβάσει 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το πρόγραμμα EMAS γενικά και σχετικά με την έμπρακτη 

εφαρμογή των περιβαλλοντικών μέτρων ειδικά. Κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, ο ανάδοχος μπορεί να κληθεί να βεβαιώσει ότι όλα τα άτομα που μετέχουν στις 

συμβατικές εργασίες έχουν λάβει την αναγκαία και δέουσα επαγγελματική κατάρτιση (από τεχνική 

άποψη, από άποψη ασφάλειας και από περιβαλλοντική άποψη) σχετικά με την τήρηση των 

κανόνων ασφαλείας, τον σωστό χειρισμό των εξοπλισμών και υλικών, συμπεριλαμβανομένων των 

μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού ή άλλων ενδεχόμενων 

ατυχημάτων. 

 

14. ΤΙΜΕΣ 

Οι τιμές μπορούν να αναθεωρηθούν υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπει η σύμβαση. 

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου της 8ης Απριλίου 1965 περί προνομίων και 

ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η προσφορά τιμών υποβάλλεται χωρίς ΦΠΑ και άλλα 

ισοδύναμα τέλη.  

Η προσφορά πρέπει να δίνει τιμές κατ’ αποκοπήν, οι οποίες είναι εκπεφρασμένες σε ευρώ, ακόμη 

και για τις χώρες που δεν είναι μέλη της ευρωζώνης. Για τους προσφέροντες από αυτές τις χώρες, η 

τιμή της προσφοράς δεν μπορεί να αναθεωρηθεί λόγω αλλαγής της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η 

επιλογή της ισοτιμίας αποτελεί ευθύνη του προσφέροντος, που αναλαμβάνει τους κινδύνους ή τα 

πλεονεκτήματα των σχετικών διακυμάνσεων. 

Οι προσφέροντες υποχρεούνται, σε κάθε περίπτωση, να συμπληρώσουν ολόκληρο το παράρτημα Β 

της πρόσκλησης υποβολής προσφορών για τις αντίστοιχες υπηρεσίες.  
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Προσφέροντες με ελλιπή οικονομική προσφορά (παράρτημα Β) θα αποκλειστούν από τη 

διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης.  
 

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι προσφέροντες που δεν εμπίπτουν στα κριτήρια αποκλεισμού και 

πληρούν τα κριτήρια επιλογής. 
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