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1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Η υποβολή προσφοράς σημαίνει ότι ο προσφέρων αποδέχεται τους όρους που θέτουν 
τα έγγραφα της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών: η συγγραφή 
υποχρεώσεων και το σχέδιο σύμβασης. Τα ανωτέρω έγγραφα καθορίζουν τους όρους 
της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών και αλληλοσυμπληρώνονται. Σε 
περίπτωση αντίφασης μεταξύ τους, κάθε έγγραφο υπερέχει των λοιπών κατά τη σειρά 
που ορίζεται στις «Τελικές Διατάξεις» του σχεδίου σύμβασης. 

2. Η υποβολή προσφοράς συνεπάγεται την παραίτηση του προσφέροντος από τους 
δικούς του όρους πώλησης ή εκτέλεσης εργασιών. Η υποβολή προσφοράς δεσμεύει 
τον προσφέροντα κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εάν αυτή του ανατεθεί. 

3. Ο προσφέρων οφείλει, προτού καταθέσει την προσφορά του, να λάβει κάθε αναγκαίο 
μέτρο για να εκτιμήσει την έκταση και τη φύση του αντικειμένου της πρόσκλησης 
υποβολής προσφορών καθώς και τις πιθανές δυσκολίες. Καταθέτοντας προσφορά, ο 
προσφέρων αναγνωρίζει ότι έλαβε γνώση των κινδύνων και των προβλημάτων που 
συνδέονται με την εκτέλεση της σύμβασης. 

4. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών κατά την οποία ο προσφέρων οφείλει να διατηρεί 
όλους τους όρους της προσφοράς του, ανέρχεται σε 6 μήνες]από την εκπνοή της 
προθεσμίας υποβολής των προσφορών.  

5. Η συγγραφή υποχρεώσεων που σχετίζεται με τη σύμβαση, και το σχέδιο σύμβασης, 
επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφοράς. Η συγγραφή 
υποχρεώσεων απαριθμεί όλα τα έγγραφα που πρέπει να συνυποβληθούν με την 
προσφορά, συμπεριλαμβανομένων των δικαιολογητικών για την οικονομική, 
χρηματοδοτική, τεχνική και επαγγελματική ικανότητα.  

6. Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφοράς δεν συνεπάγεται καμία υποχρέωση εκ 
μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υποχρέωση γεννάται μόνο από τη στιγμή της 
υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο. Ομοίως, η υποβολή προσφοράς δεν γεννά 
κανένα δικαίωμα για ανάθεση της σύμβασης ή μέρους αυτής στον προσφέροντα. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται, μέχρι τη στιγμή της υπογραφής της σύμβασης, να 
ακυρώσει τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης, χωρίς οι υποψήφιοι ή προσφέροντες 
να δύνανται να απαιτήσουν οποιαδήποτε αποζημίωση για τυχόν πραγματοποιηθείσες 
δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων ενδεχομένων δαπανών μετακίνησης. Εάν η 
απόφαση έχει εφαρμογή, οι λόγοι της ανακοινώνονται και κοινοποιούνται σε όλους τους 
προσφέροντες. 

7. Οι προσφέροντες ενημερώνονται γραπτώς για την απόφαση που ελήφθη σχετικά με 
την προσφορά τους. 

8. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κατάρτισης και υποβολής των 
προσφορών βαρύνουν τους προσφέροντες και δεν επιστρέφονται. 

9. Οι προσφορές παραμένουν ιδιοκτησία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

10. 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 (ΕΕ) 2018/1725 σχετικά με την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και σχετικά με την  
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών. Πλην αντιθέτου μνείας, οι απαντήσεις 
στις ερωτήσεις και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που ζητούνται, είναι 
απαραίτητα για την αξιολόγηση της προσφοράς βάσει των κριτηρίων της πρόσκλησης 
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υποβολής προσφοράς, και υφίστανται επεξεργασία αποκλειστικά από την Μονάδα 
EMAS, Κεντρική Υπηρεσία υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού 
Kοινοβουλίου προς το σκοπό αυτό. Μετά από αίτησή του, ο προσφέρων μπορεί να 
λάβει κοινοποίηση των δικών του δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μπορεί να 
διορθώσει κάθε ανακριβές ή ελλιπές δεδομένο. Μπορεί να επικοινωνήσει με την 
Μονάδα EMAS, Κεντρική Υπηρεσία υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των 
προσωπικών του δεδομένων. Ο προσφέρων δικαιούται να απευθυνθεί ανά πάσα 
στιγμή στον Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία 
των προσωπικών δεδομένων του. 

2. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Οι προσφέροντες που επιθυμούν να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα 
έγγραφα της πρόσκλησης υποβολής προσφορών οφείλουν να υποβάλουν τις ερωτήσεις 
τους εγγράφως εντός της οριζόμενης στο σημείο 3 κατωτέρω προθεσμίας παραλαβής των 
ερωτήσεων:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

Η εν λόγω αίτηση συμπληρωματικών πληροφοριών πρέπει να φέρει την ένδειξη:  

EMAS-2020-001 

Η αναθέτουσα αρχή δεν θα απαντά σε προφορικές ερωτήσεις, σε ερωτήσεις που 
αποστέλλονται μετά την ως άνω καθορισμένη προθεσμία ή σε ερωτήσεις με εσφαλμένη 
διατύπωση ή διεύθυνση παραλήπτη.  

Οι ερωτήσεις που θα ληφθούν μαζί με τις αντίστοιχες απαντήσεις θα σταλούν από την 
αναθέτουσα αρχή σε όλους τους υποψηφίους εντός της οριζόμενης στο σημείο 3 κατωτέρω 
προθεσμίας αποστολής των απαντήσεων.  

3. ΠΙΘΑΝΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Προθεσμία παραλαβής των ερωτήσεων:    17/06/2020 

Προθεσμία αποστολής των απαντήσεων:    19/06/2020 

Προθεσμία υποβολής των προσφορών:   23/06/2020 στις 00:00 τα μεσάνυχτα  

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών: 30/06/2020 στις 00:00 τα 
μεσάνυχτα 

Πιθανή ημερομηνία ανάθεσης της σύμβασης: μέσα Ιουλίίου 

Υπογραφή της σύμβασης Σεπτέμβριος 2020 

4. ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - Δεν έχει εφαρμογή 

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές μπορούν να είναι μόνον γραπτές, σε μια από τις επίσημες γλώσσες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
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Διευκρινίζεται πάντως ότι γλώσσα εργασίας θα είναι η αγγλική. 

Η προσφορά σας πρέπει να αποτελείται από ένα υπογεγραμμένο πρωτότυπο, με κάθε 
σελίδα δεόντως συμπληρωμένη και πλήρως ευανάγνωστη, ώστε να μην υπάρχει καμία 
αμφιβολία ως προς τη διατύπωση και τους αριθμούς.  

Η προσφορά πρέπει: 

 να είναι γραμμένη σε χαρτί με την επικεφαλίδα του προσφέροντος· 

 να υπογράφεται από τον προσφέροντα ή τον δεόντως εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό 
του· 

 να αφορά ολόκληρη τη σύμβαση· 

 να είναι εκπεφρασμένη σε ευρώ· 

 να υποβληθεί υπό μορφή ηλεκτρονικού αντιγράφου σε USB. Το ηλεκτρονικό αυτό 
αντίγραφο πρέπει να είναι ταυτόσημο με την κατατιθέμενη έγχαρτη υπογεγραμμένη 
πρωτότυπη προσφορά. 

Η διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα καλέσει τον προσφέροντα να συμπληρώσει 

οποιαδήποτε ελλιπή ή μη ευανάγνωστη προσφορά ή οποιαδήποτε προσφορά δεν τηρεί 
την καθορισμένη μορφοποίηση. 

Το πρώτο μέρος της προσφοράς θα έχει τίτλο: 

«I – Διοικητικό Μέρος» 

και θα αποτελείται από τα εξής ένθετα:  

Η σειρά καθώς και η αρίθμηση των ενθέτων πρέπει απαρεγκλίτως να τηρηθούν.  

 Το ένθετο 1 με τίτλο «Καταστατικό - Όμιλοι» θα περιλαμβάνει (κατά περίπτωση): 

 Το καταστατικό της εντεταλμένης εταιρίας ή της κάθε εταιρίας εάν πρόκειται για 
όμιλο οικονομικών φορέων, καθώς και την εταιρική έδρα, τη δομή του κεφαλαίου, 
τους μετόχους και τις συμμετοχές, τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου και κάθε 
άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο προκύπτει το νομικό καθεστώς του 
οικονομικού φορέα.  

 Σε περίπτωση που η προσφορά υποβάλλεται από όμιλο οικονομικών φορέων, το 
δελτίο πληροφοριών σχετικά με τους ομίλους οικονομικών φορέων που παρέχεται 
στο Παράρτημα V της συγγραφής υποχρεώσεων, δεόντως συμπληρωμένο, 
χρονολογημένο και υπογεγραμμένο.  

 Το ένθετο 2 με τίτλο «Δικαιολογητικά για τα κριτήρια αποκλεισμού» θα 
περιλαμβάνει: 

Tην υπεύθυνη δήλωση που περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της συγγραφής 
υποχρεώσεων. 

Εάν ο προσφέρων προτίθεται να απευθυνθεί σε υπεργολάβους, το Παράρτημα 
III πρέπει να συμπληρωθεί από όλους τους υπεργολάβους εάν το απαιτήσει το 
Κοινοβούλιο. Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί προσφέρων, πρέπει να 
υποβληθούν όλα τα ανωτέρω έγγραφα, εάν το απαιτήσει το Κοινοβούλιο, και για 
κάθε προτεινόμενο υπεργολάβο. Ο προσφέρων πρέπει να συμπληρώσει το 
Παράρτημα VI σχετικά με τους υπεργολάβους. 
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 Το ένθετο 3 με τίτλο «Δικαιολογητικά για τα κριτήρια επιλογής» θα περιλαμβάνει: 

Την υπεύθυνη δήλωση που περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της συγγραφής 
υποχρεώσεων. Ο επιλεγείς προσφέρων οφείλει να καταθέσει δικαιολογητικά έγγραφα 
για όλα τα κριτήρια επιλογής που περιγράφονται στο εν λόγω Παράρτημα. 

Δείτε το σημείο της συγγραφής υποχρεώσεων 15.1. (Νομική και κανονιστική 
ικανότητα): 

ο προσφέρων οφείλει να πληροί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  

α) να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, εκτός εάν 
πρόκειται για διεθνείς οργανισμούς· 

β) όσον αφορά συμβάσεις υπηρεσιών, να είναι κάτοχος ειδικής άδειας που να 
αποδεικνύει ότι έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τη σύμβαση στη χώρα στην οποία 
είναι εγκατεστημένος ή να είναι μέλος ειδικής επαγγελματικής οργάνωσης.  

 

Δείτε το σημείο της συγγραφής υποχρεώσεων 15.2. (Χρηματοδοτική και οικονομική 
ικανότητα): 

- αποδεικτικά στοιχεία για ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων· 

- οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσης και κάθε άλλο 
συναφές οικονομικό στοιχείο) ή αποσπάσματα αυτών που αφορούν τις τρεις  τελευταίες 
χρήσεις που έχουν κλείσει ή μικρότερο χρονικό διάστημα·  

- δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών του οικονομικού φορέα και 
του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της 
σύμβασης, για χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις τελευταίες 
διαθέσιμες οικονομικές χρήσεις. 

 

Δείτε το σημείο της συγγραφής υποχρεώσεων 15.3. (Τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα): 

 κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια των 

τριών τελευταίων ετών, με αναφορά των ποσών, των ημερομηνιών και των 
πελατών, δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα συνοδευόμενων, κατόπιν αιτήματος, από 
βεβαιώσεις των πελατών. 

- απόδειξη ίδρυσης και/ή πιστοποίηση αντιστοίχως των συστημάτων 
περιβαλλοντικής διαχείρισης και διαχείρισης της ποιότητας, όπως περιγράφονται 
στο σημείο 15.3 της συγγραφής υποχρεώσεων. 

 

Το δεύτερο μέρος της προσφοράς θα έχει τίτλο: 

« II – Τεχνικό Μέρος » 

και θα αποτελείται από τα εξής ένθετα:  

Η σειρά καθώς και η αρίθμηση των ενθέτων πρέπει απαρεγκλίτως να τηρηθούν. 
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 Το ένθετο 1 με τίτλο «Τεχνική τεκμηρίωση» θα περιλαμβάνει: 

 Όλα τα έγγραφα που αφορούν τις τεχνικές πτυχές της προσφοράς και τα οποία ο 
προσφέρων θα κρίνει σκόπιμο να συνυποβάλει. 

 Το ένθετο 2 με τίτλο «Καταγωγή των προϊόντων - Πρότυπα - Προμηθευτές» θα 
περιλαμβάνει: 

 Κάθε ένδειξη ως προς τη χώρα καταγωγής των προϊόντων που θα 
χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της σύμβασης. 

 Κάθε ένδειξη ως προς το ή τα πρότυπα που τα προϊόντα αυτά πληρούν.  

 Το όνομα και τη διεύθυνση των διανομέων και/ή προμηθευτών αυτών των 
προϊόντων, εάν αυτοί παρεμβαίνουν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

Το τρίτο μέρος της προσφοράς θα έχει τίτλο : 

«III – Οικονομικό Μέρος» 

και θα αποτελείται από ένα μοναδικό ένθετο που θα περιέχει όλα τα έγγραφα τα σχετικά με 
την οικονομική πτυχή της προσφοράς, με αναγραφή του συνολικού ποσού της προσφοράς 
και, ενδεχομένως, όλων των τιμών μονάδας, μαζί με τους τιμοκαταλόγους.  

Η σειρά καθώς και η αρίθμηση των ενθέτων πρέπει να τηρηθούν.  

 

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Η προθεσμία διαβίβασης των προσφορών λήγει στις 23/06/2020, μεσάνυχτα ώρα 
Βρυξελλών   

2. Κατ΄ επιλογή των προσφερόντων, η διαβίβαση των προσφορών γίνεται: 

α)  είτε ταχυδρομικώς με συστημένη ή ισοδύναμη αποστολή ή με υπηρεσία 
ταχυμεταφοράς, με κατάθεση το αργότερο την ημερομηνία εκπνοής της 
προθεσμίας που ορίζεται ανωτέρω, με τεκμήριο τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή 
το αποδεικτικό κατάθεσης, στην ακόλουθη διεύθυνση παραλήπτη: 

EUROPEAN PARLIAMENT 

Official Mail Unit 

Altiero Spinelli Building 

Office 00F256 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

 EMAS UNIT 

Office PHS 06A058 

B-1047 BRUSSELS 

 
β)  είτε με κατάθεση στην Υπηρεσία Επίσημου Ταχυδρομείου αυτοπροσώπως ή από 

εκπρόσωπο του προσφέροντος το αργότερο την ημερομηνία εκπνοής της 
προθεσμίας, ώρα Βρυξελλών που ορίζονται ανωτέρω. Η υποβολή της 
προσφοράς τεκμηριώνεται με ένα χρονολογημένο αποδεικτικό παραλαβής εις 
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διπλούν που υπογράφεται από την Υπηρεσία Επίσημου Ταχυδρομείου του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η ημερομηνία και ώρα πιστοποιούνται από το 
αποδεικτικό παραλαβής. 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. 

Κλειστά το Σάββατο, την Κυριακή και κατά τις ημέρες αργίας ή μη λειτουργίας των 
γραφείων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 1η, 21 & 22 Μαΐου and 1η Ιουνίου.  

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. 

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 πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι προσφέροντες οφείλουν 
να βεβαιωθούν για την εγκυρότητα των κοινοποιηθέντων ωραρίων προτού καταθέσουν 
προσφορά. 

3. Οι προσφορές που δεν τηρούν τις οριζόμενες στα ανωτέρω σημεία α) και β) 
προθεσμίες διαβίβασης δεν θα ληφθούν υπόψη. 

4. Για να διαφυλαχθούν η εμπιστευτικότητα και η αρτιότητα των προσφορών, η αποστολή 
πρέπει να γίνει με διπλό φάκελο. Οι δύο φάκελοι θα είναι σφραγισμένοι. Ο προσφέρων 
παρακαλείται να χρησιμοποιήσει τις ετικέτες του Παραρτήματος VIIΙ της συγγραφής 
υποχρεώσεων προκειμένου να διευκολυνθεί η διαβίβαση της προσφοράς του στην 
αρμόδια υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο εσωτερικός όπως και ο 
εξωτερικός φάκελος θα αναγράφουν  

 το όνομα και τη διεύθυνση της παραλήπτριας υπηρεσίας: 

EUROPEAN PARLIAMENT 

EMAS UNIT 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

Belgium 

Office PHS 06A058 

B-1047 BRUSSELS 
 

 τον κωδικό της πρόσκλησης υποβολής προσφορών: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ EMAS-2020-001 

 και την ακόλουθη μνεία: 

À NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE COURRIER NI PAR UNE PERSONNE NON 
HABILITÉE 

Αναλόγως των φυσικών διαστάσεων της προσφοράς, ο όρος «φάκελος» πρέπει να νοηθεί 
κατ’ επέκταση ως δέμα, χαρτοκιβώτιο, κουτί και άλλη συσκευασία· και οι διαστάσεις αυτές 
θα πρέπει να αντιστοιχούν κατά το δυνατό στις διαστάσεις του πραγματικού περιεχομένου. 
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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.  

Εάν χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, θα πρέπει να σφραγιστούν με κολλητική 
ταινία επί της οποίας εγκαρσίως θα τεθεί η υπογραφή του αποστολέα. Θεωρείται  
υπογραφή του αποστολέα είτε η ιδιόχειρη υπογραφή του είτε η υπογραφή και η σφραγίδα 
της επιχείρησής του. 

Οποιαδήποτε προσφορά δεν μπορέσει να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα του 
περιεχομένου της πριν από την αποσφράγιση όλων των προσφορών θα απορριφθεί 
αυτομάτως. 

Ο εξωτερικός φάκελος θα φέρει επίσης το όνομα ή την εταιρική επωνυμία του 
προσφέροντος καθώς και την ακριβή διεύθυνση όπου θα του σταλεί η ενημέρωση για τη 
συνέχεια που θα έχει δοθεί στην προσφορά του. 

7. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές θα αποσφραγιστούν στις Βρυξέλλες, στις 30/06/2020, ώρα 14.00.  

Οι προσφέροντες που επιθυμούν να παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών 
παρακαλούνται να κοινοποιήσουν στην αρμόδια για τη διαχείριση της σύμβασης υπηρεσία 
την πρόθεσή τους, το αργότερο δυο εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα αποσφράγισης, 

με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση emas.tenders@europarl.europa.eu 

Μόνο δυο εκπρόσωποι δύνανται να παρίστανται. Η παρουσία στην αποσφράγιση 
αυτομάτως δεν θα επιτραπεί σε όσους προσφέροντες δεν κοινοποιήσουν τα ανωτέρω. Η 
κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα των ατόμων που θα 
παρευρεθούν στην αποσφράγιση των προσφορών. 

8. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερώσει, ταυτόχρονα και ατομικά, κάθε απορριφθέντα 
προσφέροντα, με ηλεκτρονικά μέσα, ότι η προσφορά του δεν επιλέχθηκε. Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο θα αναφέρει σε κάθε περίπτωση τους λόγους της απόρριψης της προσφοράς 
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 Κοινοβουλίου. Η σύμβαση δεν μπορεί να υπογραφεί 
πριν παρέλθει  

 περίοδος 15 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημέρας της ταυτόχρονης 
κοινοποίησης των αποφάσεων απόρριψης και ανάθεσης, εάν για την αποστολή των 
ανωτέρω κοινοποιήσεων χρησιμοποιηθεί ταχυδρομείο, ή 

 περίοδος 10 ημερολογιακών ημερών, εάν για την αποστολή των ανωτέρω 
κοινοποιήσεων χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσα.  

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση ανάθεσης θα είναι οριστική μόνον όταν ο επιλεγείς 
προσφέρων θα έχει υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τα κριτήρια αποκλεισμού 
και επιλογής που προβλέπονται στα σημεία 14 και 15 της συγγραφής υποχρεώσεων και 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα τα έχει κάνει αποδεκτά. Η αποδοχή αυτή κοινοποιείται 

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
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γραπτώς και επιτρέπει στον επιλεγέντα προσφέροντα να υπογράψει τη σύμβαση μόλις 
παρέλθει η προθεσμία των 15 (ή 10, αντιστοίχως) ημερολογιακών ημερών.  

Κάθε απορριφθείς προσφέρων που δεν τελεί σε κατάσταση αποκλεισμού και του οποίου η 
προσφορά είναι σύμφωνη με τα έγγραφα της σύμβασης 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 πληροφορηθούν τα χαρακτηριστικά και τα σχετικά πλεονεκτήματα της επιλεγείσας 
προσφοράς καθώς και το όνομα του επιλεγέντος αναδόχου. Πάντως, η κοινοποίηση 
ορισμένων στοιχείων θα 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 στρεβλώσει το θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ αυτών των 
επιχειρήσεων. 

9. 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 ανωτέρω αιτήματα, σχόλια ή πληροφορίες πρέπει να έχουν ληφθεί 
εντός 15 ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ταυτόχρονης κοινοποίησης των 
απορριπτικών αποφάσεων και της απόφασης ανάθεσης ή, ενδεχομένως, από τη 
δημοσίευση ανακοίνωσης σχετικά με την ανάθεση της σύμβασης. 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 περαιτέρω απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογημένη και να κοινοποιηθεί εγγράφως σε 
όλους τους διαγωνισθέντες. 


