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Συμμόρφωση προς τις ισχύουσες προδιαγραφές του συστήματος 

παραγωγής και διανομής της θερμότητας και της ψύξης στο κτίριο 

του Γραφείου Πληροφοριών στην Αθήνα, Ελλάδαα 

 

 

 

Κυρία, Κύριε, 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να συνάψει την εν επικεφαλίδι δημόσια 

σύμβαση. Επισυνάπτουμε τα σχετικά έγγραφα της προκήρυξης διαγωνισμού ώστε να 

έχετε τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την κατάρτιση προσφοράς. 

 

Η σύμβαση έχει ως αντικείμενο τη συμμόρφωση προς τις ισχύουσες προδιαγραφές 

της παραγωγής και της διανομής  θερμότητας και ψύχους στο κτίριο του γραφείου 

πληροφοριών στην Αθήνα, Ελλάδα μέσω της αντικατάστασης των εγκαταστάσεων 

παραγωγής ψύξης και θερμότητας καθώς και των μηχανισμών διανομής  θερμότητας 

και ψύξης. Η παροχή πρέπει να εκτελεστεί εντός μέγιστης προθεσμίας 110 

ημερολογιακών ημερών από την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 

χρονοδιαγράμματος που έχει καταρτίσει και υποβάλει ο προσφέρων στο πλαίσιο της 

προσφοράς του.  

 

Η προσοχή των προσφερόντων εφιστάται στο γεγονός ότι η γλώσσα της 

διαδικασίας είναι τα αγγλικά ή τα γαλλικά ή τα γερμανικά. Ως εκ τούτου οι 

προσφέροντες καλούνται να υποβάλουν την προσφορά τους στα αγγλικά ή στα 

γαλλικά ή στα γερμανικά.  

  

Η διαδικασία  σύναψης της σύμβασης ακολουθεί ένα χρονοδιάγραμμα  που πρέπει 

να τηρήσετε υποχρεωτικά και απαρέγκλιτα και το οποίο περιλαμβάνεται στο έγγραφο 

1. Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς -Όροι για την υποβολή προσφοράς. 

Ειδικότερα, σας επισημαίνονται οι ακόλουθες προθεσμίες: 

 

 Ημερομηνία υποχρεωτικής επίσκεψης των χώρων  30/04/2014 

 Ημερομηνία λήξης της διαβίβασης προσφορών  23/05/2014 

 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, απαγορεύεται κάθε επαφή μεταξύ του 

προσφέροντος  και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκτός εάν συντρέχουν οι 
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περιπτώσεις που απαριθμούνται περιοριστικά στο έγγραφο 1. Πρόσκληση για την 

υποβολή προσφοράς -Όροι για την υποβολή προσφοράς. Κάθε ερώτηση που 

επιθυμείτε να θέσετε θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλεται εγγράφως, με μνεία του 

κωδικού της διαδικασίας, στο σημείο επαφής του οποίου τα στοιχεία επικοινωνίας 

περιέχονται στο ίδιο έγγραφο.  

 

Τα έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, που προσαρτώνται ως 

παραρτήματα στην παρούσα επιστολή, αποτελούνται από το σύνολο των ακόλουθων 

εγγράφων που αλληλοσυμπληρώνονται: 

 

1. Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς -Όροι για την υποβολή προσφοράς - το εν 

λόγω έγγραφο εκθέτει λεπτομερώς τους όρους παρουσίασης και διαβίβασης των 

προσφορών οι οποίοι πρέπει να τηρηθούν υποχρεωτικά, καθώς και τη διεξαγωγή 

της διαδικασίας και τις σημαντικές της ημερομηνίες. 

2. Σχέδιο σύμβασης – το έγγραφο αυτό, μαζί με τα παραρτήματά του, θέτει τους 

γενικούς και τους ειδικούς όρους της σύμβασης. 

3. Τεύχος διοικητικών υποχρεώσεων εντός της συγγραφής υποχρεώσεων – το 

έγγραφο αυτό, μαζί με τα παραρτήματά του, περιγράφει το αντικείμενο της 

σύμβασης, τα κριτήρια αποκλεισμού, τα κριτήρια χρηματοδοτικής, τεχνικής και 

επαγγελματικής επάρκειας των προσφερόντων, καθώς και τα κριτήρια , βάσει των 

οποίων θα κριθούν οι προσφορές και θα ανατεθεί η σύμβαση. 

4. Τεχνικές προδιαγραφές της συγγραφής υποχρεώσεων - το έγγραφο αυτό, μαζί με τα 

παραρτήματά του, περιγράφει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά της προς ανάθεση σύμβασης. 

5. Υπόδειγμα ανάληψης υποχρεώσεων και δελτίου τιμών - το έγγραφο αυτό, μόλις 

συμπληρωθεί, θα επιβεβαιώσει τη δέσμευση του προσφέροντος ως προς την 

εγκυρότητα και την ειλικρίνεια της προσφοράς του και θα εκφράσει την 

οικονομική πτυχή της προσφοράς. 

 

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλα τα έγγραφα και να λάβετε γνώση 

του περιεχομένου τους. Σας καλούμε επίσης να επισκέπτεστε τακτικά, και σε κάθε 

περίπτωση μετά την ημερομηνία δημοσίευσης των απαντήσεων στις ερωτήσεις, τον 

ιστότοπο http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm στον οποίο ενδέχεται 

να δημοσιεύονται συμπληρωματικές πληροφορίες  που πρέπει να γνωρίζετε προτού 

υποβάλετε προσφορά. 

 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον που επιδεικνύετε για την παρούσα σύμβαση και 

ελπίζουμε να λάβουμε από σας μια ποιοτική προσφορά. 

 

Με εξαιρετική εκτίμηση, 

 

Μονάδα Δημοσίων και Λοιπών Συμβάσεων 

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

