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1. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η διαδικασία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών θα οργανωθεί σύμφωνα με το 

ακόλουθο χρονοδιάγραμμα. Προσοχή: οι ημερομηνίες που αναγράφονται με 

έντονους χαρακτήρες είναι υποχρεωτικές ημερομηνίες που θα πρέπει να τηρήσετε 

οπωσδήποτε, επί ποινή αποκλεισμού από τη διαδικασία της πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών! Στη συνέχεια του εγγράφου θα βρείτε τις λεπτομέρειες των διαφόρων 

σταδίων. 

Ημερομηνία υποχρεωτικής επίσκεψης των χώρων: 30/04/14  

Προθεσμία παραλαβής των ερωτήσεων: 13/05/14 

Προθεσμία δημοσίευσης / αποστολής των απαντήσεων: 16/05/14 

Προθεσμία διαβίβασης των προσφορών:  23/05/14 

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών:  02/06/14 στις 10.00 η ώρα 

            (Λουξεμβούργο) 

Πιθανή ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης Ιούλιος 2014 

Η προσφορά σας θα ισχύει για 180 ημερολογιακές ημέρες από την προθεσμία 

υποβολής των προσφορών και οφείλετε να διατηρείτε όλους τους όρους της 

προσφοράς σας κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής.  Η κατάθεση προσφοράς 

σημαίνει ότι αποδέχεστε τους όρους που θέτουν τα έγγραφα της πρόσκλησης 

υποβολής προσφορών και ότι δεσμεύεστε να εκτελέσετε τη σύμβαση εφόσον σας 

ανατεθεί, σύμφωνα με τα εν λόγω έγγραφα και το περιεχόμενο της προσφοράς σας. 

 Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιήσει 

ορισμένες από τις ημερομηνίες του ανωτέρω χρονοδιαγράμματος. Στη περίπτωση 

αυτή, θα δημοσιεύσει ανακοίνωση στον ιστότοπο που αναφέρεται στο σημείο 2 και, 

ενδεχομένως, θα δημοσιευθεί επίσης διορθωτικό της προκήρυξης διαγωνισμού στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

2. ΕΠΑΦΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

Όλα τα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών καθώς και 

συμπληρωματικές πληροφορίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας είναι προσβάσιμα 

σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

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

Σας παρακαλούμε, ως εκ τούτου, να επισκέπτεστε τακτικά τον ιστότοπο αυτό, ιδίως 

πριν από τη λήξη της προθεσμίας διαβίβασης των προσφορών. 

2.1 Γλώσσα εργασίας 

http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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Η γλώσσα εργασίας, που χρησιμοποιείται στη παρούσα διαδικασία πρόσκλησης για 

την υποβολή προσφορών, είναι η γαλλική/αγγλική/γερμανική. Η γλώσσα εκτέλεσης 

της σύμβασης είναι η ελληνική. 

Τα έγγραφα του διαγωνισμού θα είναι διαθέσιμα στη γλώσσα εργασίας της 

διαδικασίας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά), καθώς και στα ελληνικά και, 

κατόπιν ρητής αιτήσεως, σε όλες τις άλλες επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Σε περίπτωση αντίφασης μεταξύ των διαφόρων γλωσσικών εκδόσεων 

των εγγράφων του διαγωνισμού, η γαλλική έκδοση υπερισχύει. 

 

2.2  Αρχή της απαγόρευσης των επαφών 

Έως την ανάθεση της σύμβασης απαγορεύεται κάθε επαφή μεταξύ του 

προσφέροντος και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πλην των περιπτώσεων που 

ορίζονται ρητώς στις διατάξεις του σημείου 2.3 κατωτέρω. 

2.3 Επιτρεπόμενες επαφές 

Οι επαφές επιτρέπονται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 Επαφές με πρωτοβουλία του προσφέροντος 

Οι προσφέροντες θα μπορούν να έρχονται σε επαφή με το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο αποκλειστικά και μόνο για να λάβουν συμπληρωματικές 

πληροφορίες σχετικά με την παρούσα διαδικασία.  

Εάν επιθυμείτε να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα 

της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, θα πρέπει να θέσετε τις ερωτήσεις σας 

γραπτώς στο κάτωθι αναφερόμενο σημείο επαφής, πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας παραλαβής των ερωτήσεων που αναγράφεται στο χρονοδιάγραμμα. 

Κάθε γραπτή αίτηση συμπληρωματικών πληροφοριών πρέπει να φέρει τη μνεία: 

APPEL D'OFFRES  N° 06A40/2014/M007 

 

Οι αιτήσεις παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών πρέπει να παραληφθούν 

το αργότερο την ημερομηνία που αναφέρεται στο ανωτέρω χρονοδιάγραμμα. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα απαντήσει σε προφορικές ερωτήσεις, στις 

αιτήσεις που απεστάλησαν μετά την ως άνω προθεσμία ή στις αιτήσεις που θα 

φέρουν εσφαλμένη διεύθυνση ή στοιχεία. 

Το σύνολο των ερωτήσεων που θα ληφθούν και οι αντίστοιχες απαντήσεις θα 

δημοσιευθούν στον προαναφερόμενο ιστότοπο  σε μία από τις γλώσσες εργασίας. 

 Επαφές με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Εάν οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντιληφθούν σφάλμα, 

παράλειψη, ή οιαδήποτε άλλη ουσιαστική ανεπάρκεια στη διατύπωση της 

προκήρυξης διαγωνισμού, της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς ή της 
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συγγραφής υποχρεώσεων, μπορούν με δική τους πρωτοβουλία  να δημοσιεύσουν 

στον προαναφερόμενο ιστότοπο τις ανωτέρω συμπληρωματικές πληροφορίες. 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών, και σε περίπτωση που η προσφορά σας 

προκαλέσει αιτήματα αποσαφήνισης ή που πρόκειται να διορθωθούν προφανή 

ουσιώδη σφάλματα στο κείμενο της προσφοράς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο  

μπορεί να λάβει την πρωτοβουλία να επικοινωνήσει μαζί σας, χωρίς η επαφή 

αυτή να μπορεί να οδηγήσει σε τροποποίηση του περιεχομένου της προσφοράς. 

Ειδικότερα, οι προσφέροντες μπορούν να κληθούν να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει και που αφορούν τα 

κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. 

2.4 Σημείο επαφής 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και έως την υπογραφή της σύμβασης με τον 

ανάδοχο, οι προσφέροντες απευθύνονται αποκλειστικά στο ακόλουθο σημείο 

επαφής: 

  

o είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: 

inlo.ao-lux@ep.europa.eu  

o είτε μέσω επιστολής στην παραλήπτρια υπηρεσία: 

 

PARLEMENT EUROPEEN 

Direction Générale des Infrastructures et de la Logistique 

Unité des Contrats et Marchés Publics 
KAD 03G023  

Plateau de Kirchberg / L-2929 LUXEMBOURG 

 

 

3. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  

Μια υποχρεωτική επίσκεψη των χώρων θα οργανωθεί κατά την ημερομηνία που 

αναφέρεται στο ανωτέρω σημείο 1.  

Η συμμετοχή είναι υποχρεωτική επί ποινή μη αποδοχής της προσφοράς και θα 

πιστοποιηθεί με την υπογραφή του εκπροσώπου σας στον κατάλογο παρουσίας.  

Το σημείο συνάντησης κατά την αναφερόμενη στο ως άνω χρονοδιάγραμμα 

ημερομηνία, ορίζεται στη διεύθυνση:  

Λεωφόρος Αμαλίας 8 

GR- 105 57 Αθήνα 

Ελλάδα 

file:///C:/Users/mdimakopoulou/AppData/Local/Templates%202013/Appel%20d'offres%20PO/inlo.ao-lux@ep.europa.eu
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Οικονομικοί φορείς δικαιούμενοι να συμμετάσχουν σε αυτή την επίσκεψη είναι 

εκείνοι στους οποίους απευθύνονται τα παρόντα έγγραφα της προκήρυξης του 

διαγωνισμού. 

Μπορούν να παρίστανται μέχρι και δυο εκπρόσωποι ανά προσφέροντα. Η εταιρεία, 

το ονοματεπώνυμο, η ιδιότητα, ο αριθμός δελτίου ταυτότητας και η ημερομηνία 

γέννησης των συμμετεχόντων πρέπει να κοινοποιηθούν υποχρεωτικά δύο εργάσιμες 

ημέρες πριν από την επίσκεψη, στο προαναφερόμενο σημείο επαφής.   

Η παρουσία των προσφερόντων θα πιστοποιηθεί με την υπογραφή σε κατάλογο 

παρουσίας του οποίου μπορείτε να λάβετε αντίγραφο με απλή αίτηση απευθυνόμενη 

στο σημείο επαφής. Θα διαβιβαστεί πρακτικό της επίσκεψης βάσει των όρων 

αποστολής ερωτήσεων και απαντήσεων σύμφωνα με το άρθρο 2.3 ανωτέρω. 

Καλείστε να θέσετε στη διάρκεια της επίσκεψης τις ερωτήσεις που θεωρείτε σκόπιμες 

και χρήσιμες για την κατάρτιση της προσφοράς σας. Ωστόσο, μόνο οι γραπτές 

ερωτήσεις θα λάβουν επίσημες απαντήσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που 

δεσμεύουν αυτό. Οι ερωτήσεις πρέπει να τίθενται με τήρηση του προαναφερόμενου 

χρονοδιαγράμματος. Για οργανωτικούς λόγους, η επίσκεψη των χώρων θα οργανωθεί 

στα αγγλικά και το πρακτικό θα καταρτιστεί σε μια από τις γλώσσες εργασίας 

Οι τυχόν δαπάνες ταξιδίου για την επίσκεψη των χώρων βαρύνουν τους 

προσφέροντες και δεν επιστρέφονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 

 

4. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Η προσφορά σας πρέπει να υποβληθεί γραπτώς, σε μια από τις επίσημες γλώσσες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που αναφέρεται στο ανωτέρω 

χρονοδιάγραμμα. 

Η προσφορά σας πρέπει να αποτελείται υποχρεωτικά: 

 από ένα πρωτότυπο χρονολογημένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο της εταιρείας, ενώ κάθε σελίδα του πρωτοτύπου πρέπει να έχει 

αριθμηθεί, συμπληρωθεί και μονογραφηθεί δεόντως και να είναι πλήρως 

ευανάγνωστη προκειμένου να μην υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία όσον αφορά 

τους όρους και τους αριθμούς· 

 από δύο αντίγραφα του πρωτοτύπου τα οποία θα προσδιορίζονται σαφώς ως 

τέτοια. 

Το πρωτότυπο και τα δύο αντίγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται σε τρεις χωριστούς 

φακέλους. 

Το πρωτότυπο της προσφορά σας θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβληθεί 

αποκλειστικά σε χαρτί. 

Τα δύο αντίγραφα της προσφοράς μπορούν να υποβληθούν είτε σε χαρτί, είτε σε        

ηλεκτρονική μορφή (CD-R, DVD-R, κλειδί USB ) που θα περιέχει το σύνολο των 

αντιγράφων των εγγράφων που συναποτελούν την προσφορά στους συνήθως 

χρησιμοποιούμενους μορφότυπους (Office, Acrobat Reader; ...). Όλα τα έγγραφα 

(εξαιρέσει των υπογεγραμμένων βεβαιώσεων και των εκδοθέντων από τρίτους 

εγγράφων) πρέπει κατά προτίμηση να υποβληθούν σε μορφή που να επιτρέπει 

αναζήτηση ελεύθερου κειμένου («free-text search»)· αποφύγετε τη μετατροπή τους 

σε γράφημα ή τη σάρωσή τους («σκανάρισμα»). 
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Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των εγγράφων που αποτελούν το πρωτότυπο και 

εκείνων που αποτελούν τα αντίγραφα, θα ληφθούν υπόψη μόνο τα πρώτα. 

 

 

Ούτε το πρωτότυπο ούτε κανένα άλλο στοιχείο της προσφοράς, 

συμπεριλαμβανομένων των σε ηλεκτρονική μορφή αντιγράφων του πρωτοτύπου 

της προσφοράς, δεν θα πρέπει να διαβιβαστεί μέσω του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. Οι μόνοι τρόποι που είναι δεκτοί για τη διαβίβαση της προσφοράς 

είναι οι περιγραφόμενοι στο σημείο 5 του παρόντος εγγράφου. 

Τα αντίγραφα, σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή, πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί ως 

ακριβή και πλήρη  από τον προσφέροντα. 

Η προσφορά πρέπει να αφορά ολόκληρο το έργο. Πρέπει να είναι εκπεφρασμένη σε 

ευρώ.  

Ειδικότερα η προσφορά σας πρέπει να επιτρέπει των έλεγχο της οικονομικής, 

χρηματοδοτικής, τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τη διαπίστωση της 

συμφωνίας της προσφοράς με τις ανάγκες που περιγράφονται στην παρούσα 

πρόσκληση υποβολής προσφορών, την αξιολόγηση της ποιότητας της προσφοράς και 

την εξακρίβωση της ικανότητας των υπογραφόντων να δεσμεύουν έγκυρα τον 

προσφέροντα.  

Η διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επιφυλάσσεται του δικαιώματος να 

απορρίψει κάθε προσφορά που θα είναι ελλιπής ή δυσανάγνωστη, ή που δεν θα 

τηρεί τον προβλεπόμενο μορφότυπο. 

Συνεπώς, σας συνιστούμε να αποδώσετε όλως ιδιαίτερη προσοχή στην προετοιμασία 

του φακέλου που θα υποβληθεί, καθώς  και  στη σαφήνεια και πληρότητα των 

υποβαλλομένων εγγράφων. 

Η προσφορά θα συνοδεύεται από χρονολογημένη και υπογεγραμμένη διαβιβαστική 

επιστολή, σε χαρτί με την επωνυμία του προσφέροντος. 

Η προσφορά θα αποτελείται από τρία μέρη, έκαστο των οποίων θα απαρτίζεται από 

διάφορα ένθετα.  

Η ονομασία των μερών καθώς και η ονομασία, η σειρά και η αρίθμηση των ενθέτων  

θα πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. 

 

Το πρώτο μέρος της προσφοράς θα έχει τίτλο: 

«Ι - Διοικητικό Μέρος» 

 

 Το ένθετο Ι.1 με τίτλο «Καταστατικό και άδειες» θα περιλαμβάνει: 

 Τα έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του Τεύχους Διοικητικών 

Υποχρεώσεων (ΤΔΥ) της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

 Τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 14.1 του ΤΔΥ. 

 Ο προσφέρων οφείλει επίσης να υποβάλει αποδεικτικά για την 

εξουσιοδότηση του ή των υπογραφόντων την πράξη ανάληψης υποχρέωσης 

στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, εφόσον η 
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εξουσιοδότηση προς υπογραφήν δεν προκύπτει σαφώς από τα ανωτέρω 

έγγραφα. 

 Στην περίπτωση σύμπραξης οικονομικών φορέων
1
, το δελτίο πληροφοριών 

που περιέχεται στο παράρτημα ΙΙΙ του ΤΔΥ, δεόντως υπογεγραμμένο,  

πρέπει να περιληφθεί στο παρόν ένθετο. 

 Σε περίπτωση υπεργολαβικής ανάθεσης
2
, η δήλωση που περιέχεται στο 

παράρτημα IV του ΤΔΥ, δεόντως υπογεγραμμένη,  πρέπει να περιληφθεί 

στο παρόν ένθετο. 

  Το ένθετο Ι.2 με τίτλο «Δικαιολογητικά περί μη αποκλεισμού» θα περιλαμβάνει: 

Τα έγγραφα που προβλέπονται στο άρθρο 13.1 του ΤΔΥ. 

 Το ένθετο Ι.3 με τίτλο «Χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα» θα 

περιλαμβάνει: 

Το σύνολο των εγγράφων που αποδεικνύουν ότι οι προσφέροντες πληρούν τα 

κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο άρθρο 14.2 του ΤΔΥ. 

 Το ένθετο Ι.4 με τίτλο «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» θα περιλαμβάνει: 

Το σύνολο των εγγράφων που αποδεικνύουν ότι οι προσφέροντες πληρούν τα 

κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο άρθρο 14.3 του ΤΔΥ. 

 

Το δεύτερο μέρος της προσφοράς θα έχει τίτλο: 

«II – Τεχνικό Μέρος» 

και θα αποτελείται από τα εξής ένθετα: 

 Το ένθετο ΙΙ.1 με τίτλο «Περιγραφή της εκτέλεσης της σύμβασης» θα 

περιλαμβάνει: 

Περιγραφή των όρων και του τρόπου με τους οποίους ο προσφέρων προτίθεται να 

εκτελέσει τη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού. 

Κατά την κατάρτιση της προσφοράς, ο προσφέρων οφείλει να προσέξει ιδιαίτερα 

τις τεχνικές και ποιοτικές απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών και να 

περιγράψει με σαφή και διεξοδικό τρόπο πώς προτίθεται να εξασφαλίσει τη 

συμμόρφωση της προσφοράς του προς το σύνολο αυτών των απαιτήσεων και να 

διασφαλίσει την απαιτούμενη ποιότητα κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

 Το ένθετο ΙΙ.2 με τίτλο «Παραρτήματα - τεκμηρίωση» θα περιλαμβάνει: 

Το σύνολο των εγγράφων που σχετίζονται με τις τεχνικές πτυχές της προσφοράς 

(τεχνικά πιστοποιητικά και περιβαλλοντικά σήματα, πιστοποίηση της προέλευσης 

των προϊόντων, αναφορά προτύπων, αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης, 

διάφορα παραρτήματα, κατάλογοι και δείγματα) που ο προσφέρων θα κρίνει 

σκόπιμο να υποβάλει.  

                                                 
1
  Διαβάστε προσεκτικά τα σχετικά άρθρα του ΤΔΥ, ιδίως τα άρθρα 5, 13 και 14, προκειμένου να 

πληροφορηθείτε την ακριβή φύση των εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν στην προσφορά για 

κάθε μέλος της σύμπραξης. 

2
  Διαβάστε προσεκτικά τα σχετικά άρθρα του ΤΔΥ, ιδίως τα άρθρα 6, 13 και 14, προκειμένου να 

πληροφορηθείτε την ακριβή φύση των εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν στην προσφορά για 

κάθε υπεργολάβο. 
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Το τρίτο μέρος της προσφοράς θα έχει τίτλο: 

«III – Οικονομικό Μέρος» 

και θα αποτελείται από τα εξής ένθετα: 

 Το μοναδικό ένθετο με τίτλο «Ανάληψη Υποχρέωσης και Δελτίο Τιμών» θα 

περιλαμβάνει: 

Το (ομότιτλο) έγγραφο 5 της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Το έγγραφο 

αυτό, όπως και όλα τα παραρτήματά του, επιβάλλεται να υπογραφούν από τον 

προσφέροντα ή από τον δεόντως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του βάσει των 

καταστατικών και των αποδεικτικών εξουσιοδότησης που υποβάλλονται υπό το 

«Διοικητικό Μέρος» της προσφοράς. 

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Η προθεσμία διαβίβασης των προσφορών λήγει στις 23/05/14. Οι προσφορές που 

θα διαβιβαστούν μετά την ημερομηνία αυτή καθώς και οι προσφορές των 

οποίων η ημερομηνία διαβίβασης είναι αβέβαιη θα θεωρηθούν ότι δεν 

πληρούν τους προβλεπόμενους όρους και θα απορριφθούν αυτομάτως.  

2. Η υποβολή των προσφορών γίνεται, κατά την επιλογή σας: 

α)  είτε ταχυδρομικώς ή με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, με κατάθεση το αργότερο 

την ημερομηνία που ορίζεται ανωτέρω, με τεκμήριο τη σφραγίδα του 

ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό κατάθεσης, στην Υπηρεσία Επίσημου 

Ταχυδρομείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

 Συνιστάται να επιλέξετε αποστολή συστημένης ή παρόμοιας επιστολής 

έναντι αποδεικτικού κατάθεσης, προκειμένου να διαθέτετε απόδειξη σε 

περίπτωση απώλειας της επιστολής ή δυσανάγνωστης σφραγίδας. 

β)  είτε με προσωπική κατάθεση στην Υπηρεσία Επίσημου Ταχυδρομείου στο 

ακολούθως αναφερόμενο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

αυτοπροσώπως ή με  εκπρόσωπο, το αργότερο την ημερομηνία που ορίζεται 

ανωτέρω. Η κατάθεση της προσφοράς τεκμηριώνεται με ένα χρονολογημένο 

αποδεικτικό παραλαβής εις διπλούν που υπογράφεται από την Υπηρεσία 

Επίσημου Ταχυδρομείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Τα ωράρια λειτουργίας της Υπηρεσίας Επίσημου Ταχυδρομείου όπου οι 

προσφορές πρέπει να κατατεθούν είναι τα εξής: Δευτέρα έως Πέμπτη 9.00 

έως 12.00 και 14.00 έως 17.00, Παρασκευή 9.00 έως 12.00. Η Υπηρεσία 

παραμένει κλειστή τα Σαββατοκύριακα και κατά τις αργίες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί την παραλαβή 

προσφορών διαβιβαζομένων με οποιονδήποτε τρόπο εκτός των ανωτέρω 

αναγραφομένων ωραρίων λειτουργίας της Υπηρεσίας Επίσημου 

Ταχυδρομείου. 
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο ότι δεν 

κοινοποίησε στους προσφέροντες τυχόν αλλαγές του ωραρίου λειτουργίας 

της Υπηρεσίας Επίσημου Ταχυδρομείου που πραγματοποιήθηκαν μετά την 

αποστολή των εγγράφων της προκήρυξης του διαγωνισμού. Οι 

ενδιαφερόμενοι προσφέροντες οφείλουν να ενημερωθούν για την 

εγκυρότητα των κοινοποιηθέντων ωραρίων προτού καταθέσουν ιδιοχείρως 

προσφορά! 

3. Απαγορεύεται η διαβίβαση των προσφορών με μέσα ηλεκτρονικής 

επικοινωνίας (τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)!  

4. Για να διαφυλαχθούν η εμπιστευτικότητα και η αρτιότητα των προσφορών, η 

αποστολή πρέπει να γίνει με διπλό φάκελο. Και οι δύο φάκελοι θα είναι κλειστοί. 

Ο εσωτερικός και ο εξωτερικός φάκελος πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά την 

ακόλουθη ετικέτα: 

 

PARLEMENT EUROPEEN 
Service du Courrier officiel 

Bâtiment Konrad Adenauer  

Plateau de Kirchberg 

L-2929 Luxembourg 

Luxembourg 

 

APPEL D'OFFRES n° 06A40/2014/M007 
Direction Générale des Infrastructures et de la Logistique 

Unité des Contrats et Marchés Publics 

Bureau KAD 03G023 

A NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER 

NI PAR AUCUNE PERSONNE NON HABILITEE 

 

 

ΣΗΜ.: θα πρέπει να εκτυπώσετε τον αναγκαίο αριθμό αντιγράφων της σελίδας αυτής, 

και να σχηματίσετε την ετικέτα που θα επικολλήσετε σε κάθε εσωτερικό και 

εξωτερικό φάκελο της αποστολής σας. 

Αναλόγως των διαστάσεων της προσφοράς, ο όρος «φάκελος» πρέπει να νοηθεί κατ’ 

επέκταση ως δέμα, χαρτοκιβώτιο, κουτί· οι διαστάσεις των προσφορών θα 

αντιστοιχούν κατά το δυνατό στις διαστάσεις του πραγματικού τους περιεχομένου. Σε 

όλες τις περιπτώσεις και ανεξαρτήτως του χρησιμοποιουμένου τύπου συσκευασίας, οι 

προσφέροντες παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την ποιότητα των φακέλων ή της 

συσκευασίας της προσφοράς τους, ώστε αυτή να μη φθάσει σχισμένη χωρίς να 

διασφαλίζει πλέον την εμπιστευτικότητα και την αρτιότητα του περιεχομένου της. 
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Εάν χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, θα πρέπει να κλεισθούν με κολλητική 

ταινία που θα φέρει εγκαρσίως την υπογραφή του αποστολέα. Θεωρείται υπογραφή 

του αποστολέα είτε η ιδιόχειρη υπογραφή του είτε η υπογραφή και σφραγίδα της 

επιχείρησής του. 

Οποιαδήποτε προσφορά δεν μπορέσει να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα του 

περιεχομένου της πριν από την αποσφράγιση των προσφορών θα απορριφθεί 

αυτομάτως. 

Πρέπει επίσης να αναγράψετε στον εξωτερικό φάκελο την εταιρική σας επωνυμία ή 

το ονοματεπώνυμό σας καθώς και την ακριβή διεύθυνση στην οποία το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο μπορεί να σας ενημερώνει για τη συνέχεια που δίνεται στην προσφορά 

σας.  

 

6. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν την ημέρα και ώρα που αναφέρονται στο 

χρονοδιάγραμμα, στους χώρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο κτίριο 

KONRAD ADENAUER, Plateau de Kirchberg, L-2929 ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ. 

Εάν επιθυμείτε να παραστείτε κατά την αποσφράγιση των προσφορών, θα πρέπει να 

ειδοποιήσετε σχετικώς το σημείο επαφής που καθορίζεται στο σημείο 2 ανωτέρω, 

δύο εργάσιμες ημέρες πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία. Μπορείτε να 

εκπροσωπηθείτε από ένα και μόνο πρόσωπο.  Ο εκπρόσωπός σας πρέπει να φέρει 

έγγραφο ταυτότητας εν ισχύει και να προσκομίσει σχετική γραπτή εξουσιοδότηση 

του προσφέροντος. 

 
7. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερώσει ταυτόχρονα και ατομικά κάθε 

απορριφθέντα προσφέροντα, με επιστολή και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή 

τηλεομοιοτυπία (ανάλογα με τα στοιχεία που αυτός κοινοποίησε), ότι η προσφορά 

του δεν επελέγη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αναφέρει σε κάθε περίπτωση τους 

λόγους της απόρριψης καθώς και τα διαθέσιμα μέσα για την άσκηση προσφυγής. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κοινοποιήσει, ταυτόχρονα με τη γνωστοποίηση των 

απορρίψεων, και την απόφαση ανάθεσης στον ανάδοχο διευκρινίζοντας ότι αυτή δεν 

συνιστά υποχρέωση εκ μέρους του οργάνου. Κάθε απορριφθείς προσφέρων θα δύναται 

να λάβει συμπληρωματικές πληροφορίες για τους λόγους της απόρριψής της 

προσφοράς του, εφόσον το ζητήσει εγγράφως, με επιστολή, τηλεομοιοτυπία ή 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Μόνον οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτή 

προσφορά μπορούν να ζητήσουν να μάθουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα σχετικά 

πλεονεκτήματα της επιλεγείσης προσφοράς καθώς και το όνομα του επιλεγέντος 

αναδόχου. Παραδεκτές θεωρούνται οι προσφορές που δεν αποκλείσθηκαν και που 

πληρούν τα κριτήρια επιλογής. Πάντως, η κοινοποίηση ορισμένων στοιχείων μπορεί να 

παραληφθεί εάν εμποδίζει την εφαρμογή του νόμου, είναι αντίθετη προς το δημόσιο 

συμφέρον, βλάπτει νόμιμα εμπορικά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων 

ή θα μπορούσε να επηρεάσει το θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ αυτών των επιχειρήσεων. 
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8. ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

Εάν χρειασθεί, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και πριν από την υπογραφή 

της σύμβασης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να αναστείλει την υπογραφή της 

σύμβασης με σκοπό τη διενέργεια συμπληρωματικών ελέγχων σε περίπτωση που το 

δικαιολογούν τα αιτήματα ή σχόλια απορριφθέντων ή θιγομένων προσφερόντων ή 

οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία. Τα εν λόγω αιτήματα, σχόλια ή πληροφορίες 

θα πρέπει να παραληφθούν εντός περιόδου δέκα ημερολογιακών ημερών από την 

επομένη της ταυτόχρονης κοινοποίησης των απορριπτικών αποφάσεων και της 

απόφασης ανάθεσης. Σε περίπτωση αναστολής, όλοι οι προσφέροντες ενημερώνονται 

εντός τριών εργασίμων ημερών από την ημέρα που ελήφθη η απόφαση αναστολής. 

Μετά τους συμπληρωματικούς ελέγχους που θα προκύψουν από την αναστολή της 

διαδικασίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να επιβεβαιώσει την απόφασή του 

περί ανάθεσης της σύμβασης, να την τροποποιήσει ή, εάν χρειαστεί, να ακυρώσει τη 

διαδικασία. Κάθε νέα απόφαση θα είναι αιτιολογημένη και θα κοινοποιηθεί εγγράφως 

σε όλους τους διαγωνισθέντες. 
 

 

9. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Η κατάθεση προσφοράς ισοδυναμεί με αποδοχή από τον προσφέροντα των όρων 

που περιέχονται στα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών: 

το σχέδιο σύμβασης, τη συγγραφή υποχρεώσεων (τεύχος διοικητικών 

υποχρεώσεων και τεχνικές προδιαγραφές) και τη πράξη ανάληψης υποχρεώσεων 

με το δελτίο τιμών. Τα ανωτέρω έγγραφα καθορίζουν τις απαιτήσεις της 

παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών και αλληλοσυμπληρώνονται. Σε 

περίπτωση αντίφασης μεταξύ τους, κάθε έγγραφο υπερισχύει των λοιπών κατά τη 

σειρά που ακολουθείται ανωτέρω. Η ιεράρχηση των εγγράφων που προσαρτώνται 

στη σύμβαση καθορίζεται στις τελικές της διατάξεις.  

2. Η κατάθεση προσφοράς συνεπάγεται την παραίτηση του προσφέροντος από τους 

δικούς του όρους πώλησης ή εκτέλεσης εργασιών. Η υποβολή προσφοράς, 

δεσμεύει τον προσφέροντα κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, 

εφόσον αναδειχθεί ανάδοχος. 

3. Ο προσφέρων οφείλει, προτού καταθέσει την προσφορά του, να λάβει κάθε 

αναγκαίο μέτρο για να εκτιμήσει την έκταση και την ποιότητα του αντικειμένου 

της πρόσκλησης υποβολής προσφορών καθώς και τις ενδεχόμενες δυσκολίες. 

Καταθέτοντας προσφορά, ο προσφέρων αναγνωρίζει ότι έλαβε γνώση των 

κινδύνων και των απρόβλεπτων καταστάσεων που συνδέονται με την εκτέλεση 

της σύμβασης. 

4. Η πρόσκληση υποβολής προσφοράς δεν συνεπάγεται καμία δέσμευση εκ μέρους 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δέσμευση γεννάται μόνο από τη στιγμή της 

υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο. Ομοίως, η κατάθεση προσφοράς δεν 

γεννά κανένα δικαίωμα για ανάθεση της σύμβασης ή μέρους αυτής. Το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται, μέχρι τη στιγμή της υπογραφής της 

σύμβασης, είτε να παραιτηθεί αυτής, είτε να ακυρώσει τη διαδικασία 

ανάθεσης της σύμβασης, χωρίς οι υποψήφιοι ή προσφέροντες να δύνανται να 



 

  12 

απαιτήσουν οποιαδήποτε αποζημίωση για τυχόν πραγματοποιηθείσες δαπάνες, 

συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένων δαπανών μετακίνησης. Αν χρειαστεί, η 

απόφαση αυτή αιτιολογείται και γνωστοποιείται στους προσφέροντες. 

5. Οι προσφέροντες θα ενημερωθούν εγγράφως για τη συνέχεια της οποίας έτυχε η 

προσφορά τους. 

6. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της προπαρασκευής και 

παρουσίασης των προσφορών βαρύνουν τους προσφέροντες και δεν αποδίδονται. 

7. Οι προσφορές παραμένουν ιδιοκτησία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

8. Η διεκπεραίωση των απαντήσεων σε μια πρόσκληση υποβολής προσφοράς 

συνεπάγεται την καταχώριση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

(π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, βιογραφικό). Τα δεδομένα αυτά υφίστανται 

επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 45/2001 σχετικά με την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας και 

σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Εκτός αν ορίζεται 

διαφορετικά, οι απαντήσεις στις ερωτήσεις καθώς και τα ζητηθέντα προσωπικά 

δεδομένα είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της προσφοράς, σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, και θα εξεταστούν 

αποκλειστικά και μόνον από τη Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής 

Υποστήριξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, σε περίπτωση διοργανικής 

διαδικασίας, από τα άλλα όργανα που συμμετέχουν στην εν λόγω διαδικασία, για 

το σκοπό αυτό. Κατόπιν αιτήσεως, ο προσφέρων μπορεί να λάβει κοινοποίηση 

των προσωπικών δεδομένων που τον αφορούν και να διορθώσει οποιοδήποτε 

ανακριβές ή ελλιπές προσωπικό δεδομένο. Για οιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την 

επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ο προσφέρων μπορεί να απευθυνθεί 

στη Γενική Διεύθυνση Υποδομών και Υλικοτεχνικής Υποστήριξης του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο προσφέρων δικαιούται να απευθυνθεί ανά πάσα 

στιγμή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την 

επεξεργασία των δικών του δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 


