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1. RÉAMHRÁ 

Is cuid dhílis iad na sonraíochta seo de na doiciméid soláthair don chonradh dá dtagraítear. 

Is éard atá sna doiciméid sin: 

– litir maidir le cuireadh chun tairisceana; 

– na coinníollacha maidir le tairiscint a chur isteach; 

– na sonraíochtaí agus na hiarscríbhinní a ghabhann leo; agus 

– fógra an chonartha; 

– agus múnla conartha agus na hiarscríbhinní a ghabhann leis. 

Is forlíonadh ar na sonraíochtaí seo iad na hiarscríbhinní seo a leanas, agus is cuid dhílis de 

na sonraíochtaí iad: 

Iarscríbhinn I.A:  Sonraíochtaí teicniúla 

Iarscríbhinn I.B: Sceideal na bpraghsanna 

Iarscríbhinn II:  Beartas comhshaoil Pharlaimint na hEorpa 

Iarscríbhinn III:  Dearbhú ar onóir an tairgeora i ndáil leis na critéir maidir le heisiamh 

agus na critéir maidir le roghnú 

Iarscríbhinn IV:  Foirm um shainaithint airgeadais – soláthróir 

Iarscríbhinn V:  Bileog faisnéise i dtaca le cuibhreannais d’oibreoirí eacnamaíocha 

Iarscríbhinn VI:  Dearbhú i dtaca le fochonraitheoirí 

Iarscríbhinn VII:  Bileog sonraí airgeadais 

Iarscríbhinn VIII:  Lipéad atá le greamú den imchlúdach seachtrach agus den 

imchlúdach inmheánach nuair a bheidh tairiscint á seoladh 
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CUID I – FAISNÉIS GHINEARÁLTA 

2. ÁBHAR AN CHONARTHA 

I gcomhréir le forálacha Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa 

agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir 

le buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh, tá cinneadh déanta ag Parlaimint na hEorpa an 

iarraidh seo ar thairiscintí a eisiúint d’fhonn conradh díreach a thabhairt i gcrích maidir le 

creidmheasanna fritháirimh astaíochtaí gás ceaptha teasa a cheannach le haghaidh astaíochtaí 

Pharlaimint na hEorpa, an Bhainc Ceannais Eorpaigh, Chúirt Bhreithiúnais an Aontais 

Eorpaigh, Chúirt Iniúchóirí na hEorpa, Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa agus 

Choiste Eorpach na Réigiún don bhliain 2019. 

I dtaca leis an gcuireadh seo chun tairisceana, rinneadh Fógra Conartha 230769-2020 a 

fhoilsiú ina leith in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh 2020/S 097-230769 an 19/05/2020. 

3. TUAIRISC, CUSPÓIR AGUS LUACH MEASTA AN CHONARTHA  

Is glao idirinstitiúideach ar thairiscintí é seo. 

 

Tá na hinstitiúidí seo a leanas den Aontas Eorpach rannpháirteach sa chonradh seo: 

 

 Parlaimint na hEorpa, ina cáil mar an Phríomh-Institiúid don ghlao seo ar thairiscintí, 

mar shínitheoir don chonradh seirbhíse thar ceann na nInstitiúidí eile; 

 an Banc Ceannais Eorpach 

 Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh  

 Cúirt Iniúchóirí na hEorpa 

 Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa 

 Coiste Eorpach na Réigiún 

 

Déileáiltear le nósanna imeachta idirinstitiúideacha ar an tslí seo a leanas: foilsíonn an 

Pharlaimint an glao ar thairiscintí, déanann sí meastóireacht ar na tairiscintí i gcomhar leis 

na hinstitiúidí rannpháirteacha agus síníonn sí an conradh seirbhíse a éiríonn as sin thar ceann 

na n-institiúidí rannpháirteacha thuasluaite. 

 

Déanfaidh an Conraitheoir, dá bhrí sin, na seirbhísí a sholáthar do gach ceann de na 

hinstitiúidí rannpháirteacha thuasluaite. 

 

Tá sé d’aidhm ag na hinstitiúidí rannpháirteacha feabhas a chur go leanúnach ar a 

bhfeidhmíocht chomhshaoil i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009, a leasaíodh le 

Rialachán (AE) 2017/1505, ar bhonn rannpháirtíocht dheonach na n-eagraíochtaí i Scéim an 

Chomhphobail um Bainistíocht agus Iniúchadh Comhshaoil (EMAS).  

Cé go bhfuil beartas comhshaoil na n-institiúidí rannpháirteacha bunaithe ar astaíochtaí a 

chosc nó a theorannú ar dtús, is cuid thábhachtach dá straitéis chun dul i ngleic le hathrú 

aeráide é an fritháireamh carbóin. Cé nach féidir an fritháireamh a chur san áireamh go 

díreach agus a lorg carbóin á ríomh agus á laghdú, b’fhéidir, is féidir é a chur i bhfeidhm sna 

cásanna sin nach féidir na hastaíochtaí carbóin dílse a sheachaint nó a laghdú tuilleadh. 

An 7 Deireadh Fómhair 2015, rinne Biúró Pharlaimint na hEorpa na cinntí seo a leanas, ar a 

bhfuil an conradh fritháirimh seo bunaithe: 

‘ 



 

Leathanach 4 de 17 
 

 thoiligh sé méid iomlán astaíochtaí carbóin na Parlaiminte a fhritháireamh, lena n-

áirítear astaíochtaí ó eitiltí a thógann Feisirí idir a dtír dhúchais agus an Bhruiséil 

agus Strasbourg, ar bhonn bliantúil [...]; 

 

 cheadaigh sé tionscadail i nGrúpa na Stát san Afraic, i Muir Chairib agus san 

Aigéan Ciúin (tíortha ACC), nó, mura bhfuil na tionscadail sin ar fáil, i dtíortha atá 

mar chuid de Bheartas Comharsanachta na hEorpa (BCE) a bhfuil Tionscadail faoi 

Phlean Gníomhaíochta Náisiúnta bunaithe acu nó i dtíortha atá mar chuid de 

Chomhpháirtíocht Eora-Mheánmhara (EuroMed)/an tAontas don Réigiún 

Meánmhuirí (ARM), i dtíortha is iarrthóirí ar aontachas AE nó i mBallstáit AE; 

 tháinig sé ar chomhaontú faoin Órchaighdeán atá aitheanta go forleathan mar 

chaighdeán cáilíochta do thionscadail fritháirimh i dtíortha atá i mbéal forbartha.’ 

Is é cuspóir an chonartha seirbhíse méid iomlán an loirg charbóin ó na hinstitiúidí 

rannpháirteacha ar fad a fhritháireamh don bhliain 2019 i gcomhréir leis an gcinneadh 

thuasluaite.  

In 2019, b’ionann méid iomlán ríofa na n-astaíochtaí CO2 nach féidir a sheachaint i gcás na 

n-institiúidí rannpháirteacha agus 188 000 tona de choibhéisí CO2, arb é sin cainníocht na 

gcreidmheasanna fritháirimh a cheannófar in aon oibríocht amháin faoin gconradh seo. 

Úsáidfear na creidmheasanna chun astaíochtaí gás ceaptha teasa na n-institiúidí Eorpacha 

rannpháirteacha a fhritháireamh ar an mbealach seo a leanas: 

 

Institiúidí rannpháirteacha  

 

Céatadán 

 

Tonaí CO2 

Uasmhéid 

Uasteorainn 

in EUR 

Parlaimint na hEorpa 64.37% 121 000 242 000 

An Banc Ceannais Eorpach 8.51% 16 000  32 000  

Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh 12.23% 23 000 46 000 

Cúirt Iniúchóirí na hEorpa 5.85% 11 000 22 000 

Coiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na 

hEorpa agus Coiste na Réigiún  

9.04% 17 000 34 000 

IOMLÁN 100% 188 000 376 000 

 

Na creidmheasanna a iarrtar i leith na dtíortha incháilithe thuasluaite, ní mór gur gineadh idir 

an 1 Eanáir 2014 agus an 31 Nollaig 2019. 

Is é EUR 376 000 luach uasta iomlán an chonartha. 

Beidh ré iomlán an chonartha 12 mhí ar fad. Ní chuirfear tús le comhlíonadh an chonartha 

go dtí go mbeidh an conradh sínithe. 

Mar gheall ar an gcineál conartha atá ann, is é an Béarla an teanga oibre don nós imeachta 

agus do chomhlíonadh an chonartha. 

Ba cheart aird ar leith a thabhairt ar Phointe 20.6 d’Iarscríbhinn I den Rialachán Airgeadais1.  

                                                 
1 Pointe 20.6 d’Iarscríbhinn I den Rialachán Airgeadais: ‘Féadfaidh údarás conarthach a chinneadh nach bhfuil 

an acmhainn ghairmiúil riachtanach ag oibreoir eacnamaíoch chun an conradh a chomhlíonadh go caighdeán 

cáilíochta iomchuí i gcás inar shuigh an t-údarás conarthach go bhfuil leasanna contrártha ag an oibreoir 

eacnamaíoch a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do chomhlíonadh an oibreora.’ 
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4. RANNPHÁIRTÍOCHT SA NÓS IMEACHTA TAIRISCEANA 

Tá rannpháirtíocht sa nós imeachta le haghaidh an chuiridh seo chun tairisceana oscailte, ar 

na téarmaí céanna, do gach duine nádúrtha nó dlítheanach agus d’eintitis phoiblí i mBallstát 

den Aontas Eorpach agus do gach duine nádúrtha agus dlítheanach agus d’eintitis phoiblí ó 

thríú tír a bhfuil comhaontú sonrach soláthair phoiblí tugtha chun críche acu leis an Aontas 

Eorpach, ar comhaontú é a thugann rochtain dóibh ar an gconradh atá faoi réir an chuiridh 

seo chun tairisceana ar na téarmaí a leagtar síos sa chomhaontú sin. 

Chun incháilitheacht na dtairgeoirí a dheimhniú, ní mór dóibh an tír ina bhfuil a n-oifig 

chláraithe acu nó an tír ina bhfuil sainchónaí orthu a chur in iúl ina dtairiscintí. Ní mór dóibh 

freisin an cruthúnas a cheanglaítear orthu faoina ndlí náisiúnta nó cruthúnas coibhéiseach eile 

a chur isteach chun go mbeidh sé ar chumas Pharlaimint na hEorpa a sheiceáil cárb as iad. 

Tabhair do d’aire, le do thoil, ag leanúint as teacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe um 

Tharraingt Siar idir AE agus an Ríocht Aontaithe2 an 1 Feabhra 2020 agus go háirithe 

Airteagail 127(6), 137 agus 138 de, go bhfuil na tagairtí do dhaoine nádúrtha nó dlítheanacha 

a bhfuil cónaí orthu i mBallstát den Aontas Eorpach nó atá bunaithe i mBallstát den Aontas 

Eorpach le tuiscint mar thagairtí ina n-áirítear daoine nádúrtha nó dlítheanacha a bhfuil cónaí 

orthu sa Ríocht Aontaithe nó atá bunaithe inti. Dá bhrí sin, tá cónaitheoirí agus eintitis den 

Ríocht Aontaithe incháilithe le bheith rannpháirteach faoin tairiscint seo. 

 

5. GRÚPAÍ D’OIBREOIRÍ EACNAMAÍOCHA  

Más rud é gur grúpa d’oibreoirí eacnamaíocha a chuireann isteach an tairiscint, ní mór 

Iarscríbhinn V a chomhlánú agus í sin a bheith ar áireamh leis an tairiscint. 

Féadfaidh grúpaí d’oibreoirí eacnamaíocha tairiscint a chur isteach. Forchoimeádann 

Parlaimint na hEorpa an ceart a cheangal ar an ngrúpa a roghnaítear foirm dhlíthiúil ar leith 

a bheith aige má tá gá leis sin chun an conradh a chomhlíonadh go cuí. Féadfaidh Parlaimint 

na hEorpa an ceanglas sin a chur in iúl aon tráth le linn phróiseas dámhachtana an chonartha, 

ach i ngach cás sula síneofar an conradh. 

Déanfaidh an grúpa d’oibreoirí eacnamaíocha cruthúnas ar a fhoirm dhlíthiúil a thabhairt 

faoin tráth a shíneofar an conradh, más amhlaidh a dhámhfar an conradh dó. Féadfaidh an 

fhoirm dhlíthiúil sin a bheith ar cheann de na foirmeacha seo a leanas: 

- eintiteas ag a bhfuil pearsantacht dhlítheanach atá aitheanta ag Ballstát; 

- eintiteas gan pearsantacht dhlíthiúil ach a thugann cosaint leordhóthanach do leasanna 

conarthacha Pharlaimint na hEorpa (ag brath ar an mBallstát lena mbaineann, 

d’fhéadfadh, mar shampla, cuibhreannas nó comhpháirtíocht shealadach a bheith i 

gceist); 

- doiciméad de chineál ‘cumhachta aturnae’ nó doiciméad coibhéiseach atá sínithe ag na 

comhpháirtithe go léir agus ina ndeimhnítear cineál comhair. 

Déanfar stádas iarbhír an ghrúpa a shuí le haon doiciméad nó comhaontú atá sínithe ag 

comhaltaí an ghrúpa, agus déanfar é a chur i gceangal leis an tairiscint. 

                                                 
2 Comhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar 

as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach 
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Féadfar, ar bhonn eisceachtúil, na doiciméid nó na comhaontuithe sin a mhodhnú agus/nó a 

chur isteach i ndiaidh an dáta deiridh chun tairiscint a chur isteach, ach ní fhéadfar é sin a 

dhéanamh faoi aon chúinsí tar éis toradh an chuiridh chun tairisceana a bheith curtha in iúl 

do na tairgeoirí lena mbaineann. Forchoimeádann Parlaimint na hEorpa an ceart diúltú do 

thairiscint má dhéantar téarmaí na gcomhaontuithe idir comhaltaí grúpa a mhodhnú le linn 

an nós imeachta, más rud é nach ndéanfaidh na téarmaí sin foráil do dhliteanas 

comhpháirteach agus leithleach chomhaltaí an ghrúpa nó mura ndéanfar comhaontú ag a 

bhfuil feidhm dhlíthiúil a chur isteach leis an tairiscint. 

Féadfaidh Parlaimint na hEorpa glacadh le foirmeacha dlíthiúla eile nach dtagraítear dóibh 

thuas, ar choinníoll go n-áiritheoidh siad dliteanas comhpháirteach agus leithleach na 

bpáirtithe agus go mbeidh siad comhoiriúnach i dtaca le comhlíonadh an chonartha. I ngach 

cás, ba cheart a thabhairt faoi deara go ndéanfaidh Parlaimint na hEorpa tagairt shainráite 

don dliteanas comhpháirteach agus leithleach sin sa chonradh a bheidh le síniú leis an ngrúpa. 

Sa bhreis air sin, forchoimeádann sí an ceart a cheangal, go conarthach, go gceapfaí ionadaí 

údaraithe a fhéadfaidh ionadaíocht a dhéanamh ar na comhaltaí agus ag a bhfuil an 

chumhacht, inter alia, sonraisc a eisiúint thar ceann na gcomhaltaí eile. 

Ní mór ról, cáilíochtaí agus taithí gach comhalta den ghrúpa a shonrú i dtairiscintí ó ghrúpaí 

d’oibreoirí eacnamaíocha. Déanfaidh na hoibreoirí eacnamaíocha an tairiscint a chur isteach 

go comhpháirteach agus glacfaidh siad dliteanas comhpháirteach agus leithleach chucu féin 

i leith an tairiscint a chur isteach. 

I gcás grúpa d’oibreoirí eacnamaíocha, tabharfaidh gach comhalta cruthúnas den cheart atá 

acu an conradh a rochtain (incháilitheacht), chomh maith le cruthúnas a bhaineann le 

comhlíonadh na gcritéar maidir le heisiamh agus maidir le roghnú. I dtaca leis na critéir 

maidir le roghnú, féadfaidh Parlaimint na hEorpa brath ar acmhainneacht na gcomhaltaí eile 

den ghrúpa chun a shuí an mbeidh na hacmhainní is gá chun an conradh a chomhlíonadh ag 

an tairgeoir. Sa chás sin, beidh gealltanas ag teastáil ó na comhaltaí sin a rá go gcuirfidh siad 

ar fáil do na comhaltaí eile na hacmhainní is gá chun an conradh a chomhlíonadh. 

6. TÍR AN TAIRGEORA 

Beidh ar na tairgeoirí a thabhairt le fios cén tír ina bhfuil siad bunaithe agus beidh orthu 

fianaise thacaíochta a bhíonn inghlactha de ghnáth faoi dhlí na tíre sin a thabhairt ar aird. 

7. FOCHONRAITHEOIREACHT 

Ceadaítear fochonraitheoireacht. 

Má úsáideann an tairgeoir fochonraitheoirí, ní mór Iarscríbhinn VI a chomhlánú agus a bheith 

san áireamh leis an tairiscint. 

A mhéid is féidir, ní mór mionsonraí a thabhairt sa tairiscint faoin gcuid sin den chonradh a 

bheartaíonn an tairgeoir a thabhairt ar fochonradh agus faoi chéannacht na 

bhfochonraitheoirí. Le linn nós imeachta dámhachtana an chonartha nó le linn an conradh a 

chomhlíonadh, forchoimeádann Parlaimint na hEorpa an ceart a cheangal ar thairgeoirí 

faisnéis a sholáthar maidir le hacmhainneacht airgeadais, eacnamaíoch, theicniúil agus 

ghairmiúil an fhochonraitheora nó na bhfochonraitheoirí atá beartaithe. Ar an gcaoi chéanna, 

féadfaidh Parlaimint na hEorpa an cruthúnas riachtanach a éileamh chun a shuí an 

gcomhlíonann na fochonraitheoirí na critéir riachtanacha maidir le heisiamh. Cuirtear in iúl 

do thairgeoirí leis seo nach bhféadfaidh fochonraitheoirí atá beartaithe a bheith in aon cheann 

de na staideanna a thuairiscítear in Airteagail 136 go 141 den Rialachán Airgeadais, ar 
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staideanna iad as a leanann eisiamh ó rannpháirtíocht i gconradh arna eisiúint ag an Aontas 

Eorpach. 

Fíoróidh Parlaimint na hEorpa an gcomhlíonann na fochonraitheoirí beartaithe na critéir 

ábhartha maidir le roghnú, nuair is cuid shuntasach den chonradh í an fhochonraitheoireacht. 

Tá Parlaimint na hEorpa i dteideal diúltú d’aon fhochonraitheoir nach gcomhlíonann na 

critéir maidir le heisiamh agus/nó roghnú (féach pointí 14 agus 15 faoi seach). 

Thairis sin, ní mór don Chonraitheoir Parlaimint na hEorpa a chur ar an eolas maidir le haon 

úsáid a bhaintear ina dhiaidh sin as fochonraitheoireacht nach bhforáiltear di sa tairiscint. 

Forchoimeádann an t-oifigeach údaraithe atá freagrach an ceart glacadh leis an 

bhfochonraitheoir atá beartaithe nó diúltú dó. Chun déanamh amhlaidh, féadfaidh sé a 

éileamh go seolfaí chuige an cruthúnas atá riachtanach chun a shuí an gcomhlíonann an 

fochonraitheoir nó na fochonraitheoirí na critéir riachtanacha. Is i scríbhinn a dheonófar 

údarú Pharlaimint na hEorpa i gcónaí.  

Má dhéantar an conradh a dhámhachtain do thairgeoir a bhfuil sé léirithe sa tairiscint aige go 

mbeartaíonn sé fochonraitheoir a úsáid, is ionann é sin agus toiliú a thabhairt maidir le 

fochonraitheoireacht. 

8. MALAIRTÍ 

Ní cheadaítear malairtí.  

9. PRAGHSANNA  

Beidh na praghsanna docht agus ní dhéanfar athbhreithniú orthu.  

De bhun Airteagal 3 den Phrótacal ar phribhléidí agus díolúintí an Aontais Eorpaigh, déanfar 

an meastachán a chur isteach, gan CBL ná cánacha coibhéiseacha neamhdhíreacha eile a 

bheith ar áireamh sa mheastachán.  

Ní mór go mbeidh an praghas a luaitear uilechuimsitheach agus ní mór é a shloinneadh in 

euro, lena n-áirítear i gcás tíortha nach cuid den limistéar euro iad. Maidir le tairgeoirí sna 

tíortha sin, ní fhéadfar méid na tairisceana a athbhreithniú de réir athruithe sa ráta malairte. 

Is faoin tairgeoir a bheidh sé ráta malairte a roghnú agus ní mór dó glacadh leis na rioscaí 

agus na tairbhí a eascraíonn as aon athrú. 

Le linn a bpraghsanna a thíolacadh ní mór do thairgeoirí sceideal na bpraghsanna a úsáid, 

agus é comhlánaithe agus sínithe go cuí, gan aon bhreis ná modhnú, in Iarscríbhinn I.B. 

10. RÁTHAÍOCHTAÍ AIRGEADAIS 

Neamhbhainteach. 

11. GNÉITHE COMHSHAOIL 

Beartas comhshaoil Pharlaimint na hEorpa 

Geallfaidh tairgeoirí go ndéanfaidh siad an reachtaíocht chomhshaoil atá i bhfeidhm i réimse 

an chonartha a chomhlíonadh, i gcás ina ndámhfar an conradh dóibh. I dtaca leis seo, tugtar 
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ar aire go bhfuil córas bainistíochta comhshaoil EMAS i bhfeidhm ag Parlaimint na hEorpa 

i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1221/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón 

gComhairle an 25 Samhain 2009. Tá faisnéis faoi EMAS curtha ar fáil ag an roinn údarúcháin 

in Iarscríbhinn II a ghabhann leis na sonraíochtaí seo. Ceanglófar ar an tairgeoir a n-éireoidh 

leis a áirithiú go mbeidh an fhaisnéis a sholáthraíonn Parlaimint na hEorpa maidir le clár 

EMAS i gcoitinne, agus go sonrach maidir le bearta comhshaoil a chur chun feidhme go 

praiticiúil, ar eolas ag gach duine dá fhoireann atá ag obair do Pharlaimint na hEorpa. Féadfar 

a cheangal ar an tairgeoir a n-éireoidh leis, arna iarraidh sin do Pharlaimint na hEorpa, a 

dheimhniú, maidir le haon duine a shanntar chun oibriú faoin gconradh, gur cuireadh an 

oiliúint ghairmiúil iomchuí air atá ag teastáil (oiliúint theicniúil, sábháilteachta agus 

chomhshaoil) agus a bhaineann le rialacha sábháilteachta a chomhlíonadh agus leis an 

trealamh agus na táirgí a bheidh le húsáid a láimhseáil i gceart, lena n-áirítear an 

ghníomhaíocht a bheidh le déanamh i gcás ina dtarlaíonn láimhseáil mhícheart nó aon 

teagmhais eile. 

12. BEARTAS MAIDIR LE COMHDHEISEANNA A CHUR CHUN CINN 

Geallfaidh na tairgeoirí go ndéanfaidh siad de réir beartas maidir le cur chun cinn an 

chomhionannais agus na héagsúlachta i gcomhlíonadh an chonartha, más rud é go ndéanfar 

an conradh a dhámhachtain dóibh, trí na prionsabail neamh-idirdhealaithe agus 

comhionannais a leagtar amach i gConarthaí an Aontais Eorpaigh a chur i bhfeidhm go 

hiomlán agus ina n-iomláine. Go sonrach, geallfaidh an tairgeoir a ndámhfar an conradh dó 

timpeallacht oibre atá oscailte agus cuimsitheach agus ina n-urramaítear dínit an duine agus 

prionsabal an chomhionannais deiseanna a bhunú, a chothabháil agus a chur chun cinn, agus 

í bunaithe ar thrí phríomhghné: 

- comhionannas idir fir agus mná;  

- fostú agus imeascadh daoine faoi mhíchumas;  

- deireadh a chur le gach bacainn ar earcaíocht agus gach idirdhealú a d’fhéadfaí a bheith 

ann atá bunaithe ar ghnéas, ar chine nó bunadh eitneach, ar reiligiún nó creideamh, ar 

mhíchumas, ar aois nó ar ghnéaschlaonadh.  

13. CREATCHONARTHAÍ A CHOMHLÍONADH 

Neamhbhainteach.  



 

Leathanach 9 de 17 
 

CUID II – CRITÉIR MAIDIR LE hEISIAMH, ROGHNÚ AGUS DÁMHACHTAIN 

14. CRITÉIR MAIDIR LE HEISIAMH 

Tá téacs iomlán Airteagail 136 go 141 den Rialachán Airgeadais, a mhéid a bhaineann leis 

na critéir maidir le heisiamh agus a gcur i bhfeidhm, ar fáil in Iris Oifigiúil an Aontais 

Eorpaigh, Uimh. L-193 a foilsíodh an 30 Iúil 2018, leathanaigh 1-222. Ní mór do na tairgeoirí 

a dhearbhú nach bhfuil siad in aon cheann de na staideanna eisiaimh a bhfuil tuairisc orthu 

sna hairteagail sin. 

Airteagal 136 den Rialachán Airgeadais (sleachta): is iad míreanna 1, 4, 6 agus 7 amháin a 

thugtar anseo thíos. 

1. Déanfaidh an t-oifigeach údarúcháin atá freagrach duine nó eintiteas dá dtagraítear in 

Airteagal 135(2) a eisiamh ó pháirt a ghlacadh i nósanna imeachta um dhámhachtain atá á 

rialú leis an Rialachán seo nó óna roghnú chun cistí de chuid an Aontais a chur chun feidhme 

i gcás ina bhfuil an duine nó an t-eintiteas sin i gceann amháin nó níos mó de na staideanna 

eisiaimh seo a leanas: 

a) tá an duine nó an t-eintiteas ina fhéimheach, faoi réir nósanna imeachta 

dócmhainneachta nó imeachtaí foirceanta, tá a shócmhainní á riaradh ag leachtaitheoir nó ag 

cúirt, i gcomhshocraíocht le creidiúnaithe, tá a ghníomhaíochtaí gnó curtha ar fionraí, nó tá 

sé in aon chás analógach a eascraíonn as nós imeachta den chineál céanna dá bhforáiltear faoi 

dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta; 

b) suíodh le breithiúnas críochnaitheach nó le cinneadh riaracháin críochnaitheach go 

raibh an duine nó an t-eintiteas ag sárú a chuid oibleagáidí i ndáil le cánacha a íoc nó 

ranníocaíochtaí slándála sóisialta a dhéanamh i gcomhréir leis an dlí is infheidhme; 

c) suíodh le breithiúnas críochnaitheach nó le cinneadh riaracháin críochnaitheach go 

raibh an duine nó an t-eintiteas ciontach i mí-iompar gairmiúil tromchúiseach trí dhlíthe nó 

rialacháin nó caighdeáin eiticiúla is infheidhme na gairme lena mbaineann an duine nó an t-

eintiteas a shárú, nó go raibh sé i mbun aon iompair éagóraigh a bhfuil tionchar aige ar a 

inchreidteacht ghairmiúil i gcás ina léirítear leis an iompar sin intinn éagórach nó mórfhaillí, 

lena n-áirítear, go háirithe, aon cheann de na nithe seo a leanas: 

i) thug an duine nó an t-eintiteas bréagléiriú go calaoiseach nó go faillíoch ar fhaisnéis 

a theastaíonn chun a fhíorú nach bhfuil foras eisiaimh ann nó chun na critéir roghnúcháin nó 

incháilitheachta a chomhlíonadh nó i gcomhlíonadh an ghealltanais dhlíthiúil; 

ii) chuaigh sé i mbun comhaontú le daoine nó eintitis eile chun iomaíocht a shaobhadh; 

iii) sárú a dhéanamh ar chearta maoine intleachtúla; 

iv) rinne sé iarracht tionchar a imirt ar phróiseas cinnteoireachta an oifigigh atá freagrach 

le linn an nós imeachta um dhámhachtain; 

v) iarracht a dhéanamh teacht ar fhaisnéis rúnda a d’fhéadfadh buntáistí míchuí a 

thabhairt dó sa nós imeachta um dhámhachtain; 

d) suíodh le breithiúnas críochnaitheach go raibh an duine nó an t-eintiteas ciontach in 

aon cheann díobh seo a leanas:  

i) calaois, de réir bhrí Airteagal 3 de Threoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa 

agus ón gComhairle agus Airteagal 1 den Choinbhinsiún maidir le cosaint leasanna 
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airgeadais na gComhphobal Eorpach, a tarraingíodh suas leis an nGníomh ón gComhairle an 

26 Iúil 1995;  

ii) éilliú, mar a shainmhínítear é in Airteagal 4(2) de Threoir (AE) 2017/1371 agus éilliú 

gníomhach de réir bhrí Airteagal 3 den Choinbhinsiún maidir leis an gcomhrac i gcoinne an 

éillithe a bhfuil oifigigh na gComhphobal Eorpach nó oifigigh Bhallstáit an Aontais Eorpaigh 

páirteach ann, a tarraingíodh suas leis an nGníomh ón gComhairle an 26 Bealtaine 1997 agus 

iompar dá dtagraítear in Airteagal 2(1) de Chinneadh Réime 2003/568/CGB ón gComhairle, 

chomh maith le héilliú mar a shainmhínítear é i ndlíthe eile is infheidhme;  

iii) iompar a bhaineann le heagraíocht choiriúil, amhail dá dtagraítear in Airteagal 2 de 

Chinneadh Réime 2008/841/CGB ón gComhairle;  

iv) sciúradh airgid nó maoiniú na sceimhlitheoireachta, de réir bhrí Airteagal 1(3), (4) 

agus (5) de Threoir (AE) 2015/849 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle;  

v) cionta a bhaineann le sceimhlitheoireacht nó cionta a bhaineann le gníomhaíochtaí 

sceimhlitheoireachta, mar a shainmhínítear iad in Airteagal 1 agus Airteagal 3 de Chinneadh 

Réime 2002/475/CGB ón gComhairle, faoi seach, nó na cionta sin a spreagadh, cabhrú leo, 

iad a neartú nó ag féachaint leis na cionta sin a dhéanamh, amhail dá dtagraítear in Airteagal 

4 den Chinneadh sin;  

vi) saothar leanaí nó cionta eile a bhaineann le gáinneáil ar dhaoine amhail dá dtagraítear 

in Airteagal 2 de Threoir 2011/36/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle;  

e) gur léirigh an duine nó an t-eintiteas easnaimh shuntasacha maidir leis na 

príomhoibleagáidí a chomhlíonadh atá ag baint le gealltanas dlíthiúil a chomhlíonadh arna 

mhaoiniú ag buiséad an Aontais agus gur eascair ceann de na torthaí seo a leanas as:  

(i) d’eascair luathfhoirceannadh gealltanais dhlíthiúil as; 

(ii) d’eascair cur i bhfeidhm damáistí leachtaithe nó pionós conarthach eile as; nó 

(iii) fuair oifigeach údarúcháin, OLAF nó an Chúirt Iniúchóirí na heasnaimh sin amach tar 

éis seiceálacha, iniúchtaí nó imscrúduithe;  

f) suíodh le breithiúnas críochnaitheach nó le cinneadh riaracháin críochnaitheach go 

ndearna an duine nó an t-eintiteas neamhrialtacht de réir bhrí Airteagal 1(2) de Rialachán 

(CE, Euratom) Uimh. 2988/95 ón gComhairle; 

g) suíodh le breithiúnas críochnaitheach nó le cinneadh riaracháin críochnaitheach gur 

chruthaigh an duine nó an t-eintiteas eintiteas i ndlínse eile agus é mar aidhm aige dul timpeall 

ar oibleagáidí fioscacha, sóisialta nó oibleagáidí dlíthiúla eile i ndlínse a oifige cláraithe, a 

riaracháin lárnaigh nó a lárionaid riaracháin; 

h) suíodh le breithiúnas críochnaitheach nó cinneadh riaracháin críochnaitheach gur 

cruthaíodh eintiteas leis an intinn dá dtagraítear i bpointe (g). 

(.....)  

4. Eisiafaidh an t-oifigeach údarúcháin atá freagrach duine nó eintiteas dá dtagraítear in 

Airteagal 135(2) sna cásanna seo a leanas: 

(a)  duine nádúrtha nó dlítheanach atá ina chomhalta de chomhlacht riaracháin, 

bainistíochta nó maoirseachta an duine nó an eintitis dá dtagraítear in Airteagal 135(2), nó 

ag a bhfuil cumhachtaí ionadaíochta, cinnteoireachta nó rialaithe maidir leis an duine nó leis 

an eintiteas sin, go bhfuil an duine nádúrtha nó dlítheanach sin i gceann amháin nó níos mó 

de na staideanna dá dtagraítear i bpointí (c) go (h) de mhír 1 den Airteagal seo;  
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(b)  duine nádúrtha nó dlítheanach a ghlacann dliteanas neamhtheoranta i leith fhiacha an 

duine nó an eintitis dá dtagraítear in Airteagal 135(2), go bhfuil sé i gceann amháin nó níos 

mó de na staideanna dá dtagraítear i bpointe (a) nó i bpointe (b) de mhír 1 den Airteagal seo;  

(.....)  

6. An t-oifigeach údarúcháin atá freagrach, ag féachaint, i gcás inarb iomchuí, don mholadh 

ón bpainéal dá dtagraítear in Airteagal 143, ní eisiafaidh sé duine nó eintiteas dá dtagraítear 

in Airteagal 135(2) ó pháirt a ghlacadh i nós imeachta um dhámhachtain nó óna roghnú chun 

cistí de chuid an Aontais a chur chun feidhme sna cásanna seo a leanas:  

a) go ndearna an duine nó an t-eintiteas mar a shonraítear i mír 7 den Airteagal seo bearta 

feabhais ar leor iad chun a iontaofacht a léiriú. Ní bheidh feidhm ag an bpointe sin sa chás dá 

dtagraítear i bpointe (d) de mhír 1 den Airteagal seo;  

b) go bhfuil sé fíor-riachtanach chun leanúnachas na seirbhíse a áirithiú, ar feadh 

tréimhse teoranta agus go dtí go nglacfar na bearta feabhais a shonraítear i mír 7 den Airteagal 

seo;  

c) go mbeadh an t-eisiamh sin díréireach ar bhonn na gcritéar dá dtagraítear i mír 3 den 

Airteagal seo. 

Sa bhreis air sin, ní bheidh feidhm ag pointe (a) de mhír 1 den Airteagal seo i gcás ina 

gceannófar soláthairtí faoi théarmaí fíorthairbheacha ó sholáthróir a bhfuil a chuid 

gníomhaíochtaí gnó á bhfoirceannadh go cinntitheach aige ná ó na leachtaitheoirí i nós 

imeachta féimheachta, i gcás socrú le creidiúnaithe, nó i gcás nós imeachta comhchosúil faoi 

dhlí an Aontais nó faoin dlí náisiúnta. 

 I gcásanna neamheisiaimh dá dtagraítear sa chéad fhomhír agus sa dara fomhír den mhír seo, 

sonróidh an t-oifigeach údarúcháin atá freagrach na cúiseanna nár eisiadh an duine nó an t-

eintiteas dá dtagraítear in Airteagal 135(2) agus cuirfidh sé na cúiseanna atá leis sin in iúl 

don phainéal dá dtagraítear in Airteagal 143. 

7. Maidir leis na bearta feabhais dá dtagraítear i bpointe (a) den chéad fhomhír de mhír 6, 

áireofar iontu, go háirithe: 

a) bearta chun tionscnaimh na staideanna sin is cúis le heisiamh a shainaithint agus 

bearta nithiúla teicniúla, eagrúcháin agus pearsanra laistigh den réimse ábhartha gnó nó 

gníomhaíochta, ar réimse de chuid an duine nó an eintitis dá dtagraítear in Airteagal 135(2) 

é, atá iomchuí chun an t-iompar a cheartú agus chun cosc a chur ar a atarlú;  

b) cruthúnas go bhfuil an duine nó an t-eintiteas dá dtagraítear in Airteagal 135(2) tar 

éis bearta a ghlacadh ar láimh chun an damáiste nó an díobháil a rinneadh do leasanna 

airgeadais an Aontais, de bharr na bhfíoras bunúsach ba chúis leis an staid eisiaimh, a 

chúiteamh nó a cheartú;  

c) cruthúnas gur íoc an duine nó an t-eintiteas dá dtagraítear in Airteagal 135(2) aon 

fhíneáil a ghearr an t-údarás inniúil nó aon chánacha nó ranníocaíochtaí slándála sóisialta dá 

dtagraítear i bpointe (b) de mhír 1 den Airteagal seo nó gur áirithigh sé gur íocadh an méid 

sin uile.  

 

Iarrtar ar an iarrthóir/tairgeoir Iarscríbhinn III, ina luaitear na critéir maidir le heisiamh, a 

chomhlánú.  
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Airteagal 141 den Rialachán Airgeadais (sleachta): is í mír 1 d’Airteagal 141 amháin a 

thugtar anseo thíos. 

Diúltú i gcás nós imeachta um dhámhachtain 

Déanfaidh an t-oifigeach údarúcháin atá freagrach rannpháirtí a dhiúltú i gcás nós imeachta 

um dhámhachtain más fíor i gcás an rannpháirtí sin: 

(a) go bhfuil sé i staid eisiaimh arna bunú i gcomhréir le hAirteagal 136; 

(b)  gur thug sé bréagléiriú ar an bhfaisnéis a éilítear mar choinníoll le páirt a ghlacadh sa nós 

imeachta, nó gur mhainnigh sé an fhaisnéis sin a sholáthar; 

(c)   go raibh baint aige cheana le doiciméid a ullmhú a úsáideadh i nós imeachta um 

dhámhachtain agus gur sáraíodh, tríd sin, prionsabal na córa comhionainne, lena n-áirítear 

saobhadh iomaíochta nach féidir a leigheas ar shlí eile. 

Tabharfaidh an t-oifigeach údarúcháin atá freagrach do na rannpháirtithe eile sa nós imeachta 

um dhámhachtain an fhaisnéis ábhartha a malartaíodh i gcomhthéacs rannpháirtíocht an 

rannpháirtí in ullmhú an nós imeachta um dhámhachtain amhail dá dtagraítear i bpointe (c) 

den chéad fhomhír nó tabharfaidh sé an fhaisnéis a tháinig as an rannpháirtíocht sin dóibh. 

Roimh aon diúltú den sórt sin, tabharfar an deis don rannpháirtí a chruthú nach sáraíonn a 

rannpháirtíocht in ullmhú an nós imeachta um dhámhachtain prionsabal na córa 

comhionainne. 

 

Meastóireacht ar na critéir maidir le heisiamh 

1. Ní mór do gach tairgeoir an dearbhú ar onóir an tairgeora, arna dhátú agus arna shíniú go 

cuí, a leagtar amach in Iarscríbhinn III, a chur isteach.  

2. I gcás cuibhreannais d’oibritheoirí eacnamaíocha, déanfaidh gach comhalta den 

chuibhreannas an dearbhú ar onóir a sholáthar. 

3. Ceanglófar ar an tairgeoir a bhfuil an conradh le dámhachtain dó an fhianaise 

dhoiciméadach seo a leanas a sholáthar laistigh de 6 lá féilire ón dáta a thugtar an fógra 

faoi dhámhachtain shealadach an chonartha agus sula síneofar an conradh: 

(a) fianaise iomchuí nach bhfuil sé i gceann de na staideanna eisiaimh dá dtagraítear in 

Airteagal 136(1); 

(b) faisnéis faoi dhaoine nádúrtha nó dlítheanacha atá ina gcomhaltaí de chomhlacht 

riaracháin, bainistíochta nó maoirseachta an rannpháirtí nó ag a bhfuil cumhachtaí 

ionadaíochta, cinnteoireachta nó rialaithe maidir leis an rannpháirtí sin, lena n-

áirítear daoine agus eintitis laistigh den struchtúr úinéireachta agus rialaithe agus 

úinéirí tairbhiúla, agus fianaise iomchuí nach bhfuil aon duine de na daoine sin i 

gceann de na staideanna eisiaimh dá dtagraítear i bpointí (c) go (f) d’Airteagal 

136(1). 

(c) fianaise iomchuí nach bhfuil duine nádúrtha nó dlítheanach a ghlacann dliteanas 

neamhtheoranta i leith fhiacha an rannpháirtí sin i staid eisiaimh dá dtagraítear i 

bpointe (a) nó i bpointe (b) d’Airteagal 136(1).  

4. An tairgeoir a bhfuil an conradh le dámhachtain dó, beidh sé díolmhaithe ón gceanglas 

an fhianaise dhoiciméadach dá dtagraítear i mír 2 a chur isteach i gcás eagraíochtaí 

idirnáisiúnta atá ag gníomhú mar thairgeoir, más rud é gur féidir leis an údarás conarthach 

an fhianaise dhoiciméadach sin a rochtain ar bhunachar sonraí náisiúnta, saor ó mhuirear, 
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nó más rud é gur tíolacadh an fhianaise sin chuige cheana chun críoch nós imeachta um 

sholáthar eile agus ar choinníoll nár eisíodh na doiciméid i dtrácht níos mó ná aon bhliain 

amháin roimhe sin agus go bhfuil siad fós bailí. I gcásanna den sórt sin, fianóidh an 

tairgeoir ar a onóir gur soláthraíodh na doiciméid tacaíochta cheana féin i nós imeachta 

um sholáthar roimhe seo a shainaithneoidh sé, agus nár tharla aon athruithe ar a staid.  

15. CRITÉIR MAIDIR LE ROGHNÚ 

15.1. Acmhainneacht dhlíthiúil agus rialála 

Beidh ar an tairgeoir ceann amháin ar a laghad de na coinníollacha seo a leanas a 

chomhlíonadh: 

(a) a bheith cláraithe i gclár gairmiúil nó ceirde ábhartha, ach amháin i gcás eagraíochtaí 

idirnáisiúnta; 

(b) i gcás conarthaí seirbhíse, go bhfuil údarú sonrach aige lena gcruthaítear go bhfuil sé 

údaraithe an conradh a chomhlíonadh ina thír bhunáitíochta nó a bheith ina chomhalta 

d’eagraíocht ghairmiúil ar leith. 

15.2. Acmhainneacht airgeadais agus eacnamaíoch 

Beidh acmhainní leordhóthanacha eacnamaíocha agus airgeadais ag tairgeoirí chun gur féidir 

leo an conradh a chomhlíonadh i gcomhréir leis na forálacha conarthacha, i bhfianaise luach 

agus raon feidhme an chonartha sin. Más rud é, ar bhonn na faisnéise a sholáthraíonn an 

tairgeoir, go bhfuil ábhair amhrais ag Parlaimint na hEorpa faoi acmhainní airgeadais an 

tairgeora, nó mura leor iad chun an conradh a fheidhmiú, féadfar diúltú don tairiscint gan an 

tairgeoir a bheith i dteideal aon chúiteamh airgeadais a éileamh. 

Maidir leis an gconradh is ábhar don chuireadh seo chun tairisceana, ceanglaíonn Parlaimint 

na hEorpa fairis sin ar thairgeoirí acmhainneacht íosta airgeadais agus eacnamaíoch a bheith 

acu, agus déanfar an acmhainneacht sin a mheasúnú ar bhonn na faisnéise seo a leanas: 

- láimhdeachas íosta bliantúil EUR 750 000 sa réimse atá clúdaithe ag an gconradh do na 

3 bliana airgeadais díreach roimhe sin; 

- leibhéal íosta árachais slánaíochta riosca ghairmiúil. 

Déanfar an acmhainneacht airgeadais agus eacnamaíoch a mheas ar bhonn na faisnéise a 

bheidh ar áireamh sna doiciméid seo a leanas atá le soláthar ag na tairgeoirí: 

- fianaise ar árachas slánaíochta riosca ghairmiúil; 

- ráitis airgeadais (cláir chomhardaithe, cuntais bhrabúis agus chaillteanais agus aon 

fhaisnéis airgeadais ábhartha eile) nó a sleachta a chlúdaíonn tréimhse atá comhionann 

nó níos lú ná na trí bliana airgeadais is déanaí a bhfuil na cuntais dúnta ina leith;  

- ráiteas maidir le láimhdeachas foriomlán agus láimhdeachas sa réimse a chlúdaíonn an 

conradh le linn tréimhse nach bhféadfaidh dul thar na trí bliana airgeadais is déanaí a 

bheidh ar fáil. 

 

Mura féidir leis an tairgeoir na teistiméireachtaí a iarrtar a sholáthar, féadfaidh sé a 

acmhainneacht eacnamaíoch agus airgeadais a chruthú le haon doiciméad eile a mheasfaidh 

Parlaimint na hEorpa a bheith iomchuí.  
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Féadfaidh an tairgeoir brath freisin ar acmhainneacht eintiteas eile, gan beann ar chineál 

dlíthiúil na nasc idir é féin agus na heintitis sin. Sa chás sin, ní mór dó a chruthú do 

Pharlaimint na hEorpa go mbeidh na hacmhainní aige a bheidh ag teastáil chun an conradh a 

chomhlíonadh, mar shampla trí dhearbhú a sholáthar a rá go ngeallann na heintitis sin na 

hacmhainní sin a chur ar fáil dó. Sa chás sin, tá Parlaimint na hEorpa i dteideal diúltú don 

iarratas nó don tairiscint a chuirtear isteach má tá amhras uirthi faoin ngealltanas ón tríú páirtí 

nó i dtaobh acmhainneacht airgeadais an pháirtí sin. Féadfaidh Parlaimint na hEorpa a chur 

de cheangal ar an tairgeoir agus ar na heintitis eile sin a bheith faoi dhliteanas comhpháirteach 

i dtaca le comhlíonadh an chonartha. 

Ar an mbonn céanna, féadfaidh cuibhreannas d’oibreoirí eacnamaíocha brath ar 

acmhainneacht chomhaltaí an ghrúpa nó ar acmhainneacht eintiteas eile. 

Féadfaidh tairgeoirí brath freisin ar na hacmhainneachtaí eacnamaíocha atá ag ceann amháin 

nó níos mó dá gcuid fochonraitheoirí a mhéid agus go ngeallann siad páirt a ghlacadh sa 

phróiseas a ghabhann le comhlíonadh an chonartha. Sna cásanna sin, déanfaidh Parlaimint 

na hEorpa acmhainneachtaí an fhochonraitheora nó na bhfochonraitheoirí a mheasúnú i 

bhfianaise a mhéid a bheidh an fochonraitheoir nó na fochonraitheoirí sin rannpháirteach i 

gcomhlíonadh an chonartha. 

15.3. Acmhainneacht theicniúil agus ghairmiúil 

Ní mór acmhainneacht leordhóthanach theicniúil agus ghairmiúil a bheith ag tairgeoirí chun 

gur féidir leo an conradh a chomhlíonadh i gcomhréir leis na forálacha conarthacha, agus 

luach agus scála an chonartha á gcur san áireamh. Más rud é, i bhfianaise na faisnéise a 

sholáthraíonn an tairgeoir, go mbeidh ábhair amhrais ag Parlaimint na hEorpa faoi 

acmhainneacht theicniúil agus ghairmiúil an tairgeora, nó más léir di nach leor í chun an 

conradh a chomhlíonadh, féadfar diúltú don tairiscint gan an tairgeoir a bheith in ann aon 

chúiteamh airgeadais a éileamh. 

Maidir leis an gconradh is ábhar don chuireadh seo chun tairisceana, ceanglaíonn Parlaimint 

na hEorpa ar thairgeoirí an acmhainneacht theicniúil agus ghairmiúil seo a leanas a bheith 

acu: 

- trí bliana ar a laghad de thaithí i seirbhísí atá comhchosúil leo sin a éilítear sa chonradh 

lena mbaineann. 

Beidh na doiciméid seo a leanas ag gabháil mar thaca le hacmhainneacht theicniúil agus 

ghairmiúil na n-oibreoirí eacnamaíocha: 

– liosta de na príomhsheirbhísí a soláthraíodh sna trí bliana díreach roimhe sin, maille leis 

na suimeanna, na dátaí agus na cliaint, bídís poiblí nó príobháideach, agus má iarrtar 

sin beidh ráitis arna n-eisiúint ag na cliaint ag gabháil leis an liosta; 

– cruthúnas bunaíochta agus/nó deimhniú dá gcóras bainistíochta comhshaoil agus 

cáilíochta féin de réir mar a bhfuil tuairisc air thíos, más infheidhme. 

 

Féadfaidh an tairgeoir brath freisin ar acmhainneacht eintiteas eile, gan beann ar chineál 

dlíthiúil na nasc idir é féin agus na heintitis sin. Sa chás sin, ní mór dó a chruthú do 

Pharlaimint na hEorpa go mbeidh na hacmhainní aige a bheidh ag teastáil chun an conradh a 

chomhlíonadh, mar shampla trí ghealltanas chuige sin ó na heintitis sin a sholáthar. Sa chás 

sin, beidh Parlaimint na hEorpa i dteideal diúltú don iarratas nó don tairiscint a bheidh curtha 

isteach má tá amhras uirthi faoin ngealltanas ón tríú páirtí nó i dtaobh acmhainneacht 

ghairmiúil agus/nó theicniúil an pháirtí sin. 
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I ngach cás, féadfaidh tairgeoirí brath i gcónaí ar na hacmhainneachtaí eacnamaíocha atá ag 

ceann amháin nó níos mó dá gcuid fochonraitheoirí a mhéid agus go ngeallann siad páirt a 

ghlacadh sa phróiseas a ghabhann le comhlíonadh an chonartha. Sna cásanna sin, déanfaidh 

Parlaimint na hEorpa acmhainneachtaí an fhochonraitheora nó na bhfochonraitheoirí a 

mheasúnú i bhfianaise a mhéid a bheidh an fochonraitheoir nó na fochonraitheoirí sin 

rannpháirteach i gcomhlíonadh an chonartha. 

Má shuíonn Parlaimint na hEorpa gur ann do choinbhleacht leasa a d’fhéadfadh cur isteach 

ar thairgeoir maidir leis an gconradh a chomhlíonadh, féadfaidh sí teacht ar an tátal nach 

féidir an caighdeán ard is gá chun an conradh a chomhlíonadh a lua leis an tairgeoir.  

Caighdeáin bainistithe comhshaoil 

Ba cheart do thairgeoirí cóip de dheimhniú ar chomhlíonadh, arna eisiúint ag comhlacht 

neamhspleách, a léiríonn go bhfuil Scéim an Chomhphobail um Bainistíocht agus Iniúchadh 

Comhshaoil (EMAS) nó caighdeán idirnáisiúnta ISO 14001, nó a choibhéis, á chomhlíonadh 

acu, a chur ar áireamh ina dtairiscintí. Glacfaidh Parlaimint na hEorpa le deimhnithe atá 

coibhéiseach leo sin a iarrtar arna n-eisiúint ag comhlachtaí atá bunaithe i mBallstát den 

Aontas Eorpach. 

Ní mór don chomhlacht deimhniúcháin neamhspleách reachtaíocht an Aontais Eorpaigh nó 

caighdeáin Eorpacha nó idirnáisiúnta maidir le deimhniúchán a chomhlíonadh. Más rud é 

nach amhlaidh an cás, ní ghlacfaidh Parlaimint na hEorpa le deimhniú ar chomhlíonadh 

tairgeora.  

Aon tairgeoir nach mbeidh in ann na deimhnithe a éilítear a sholáthar, féadfaidh sé cruthúnas 

eile a sholáthar lenar féidir le Parlaimint na hEorpa a mheasúnú an bhfuil bearta um 

bainistíocht comhshaoil tugtha isteach aige, ar bearta iad atá coibhéiseach leo sin a leagtar 

síos sna caighdeáin chomhshaoil is gá. 

Caighdeáin bainistithe cáilíochta 

Caithfidh tairgeoirí cóip de dheimhniú ar chomhlíonadh, arna eisiúint ag comhlacht 

neamhspleách agus lena ngabhann caighdeán bainistithe cáilíochta aitheanta, amhail sraith 

ISO 9000 nó a comhionann, a áireamh ina dtairiscintí. Glacfaidh Parlaimint na hEorpa le 

deimhnithe coibhéiseacha ó chomhlachtaí atá bunaithe i mBallstát den Aontas Eorpach nó ó 

chomhlachtaí creidiúnaithe neamhspleácha eile. 

I ngach cás, ní mór don chomhlacht deimhnithe neamhspleách an tsraith caighdeán Eorpach 

a bhaineann le deimhniú a chomhlíonadh. 

Más rud é, fairis sin, nach mbeidh tairgeoir in ann cruthúnas ar an deimhniú a iarradh a 

sholáthar, féadfaidh Parlaimint na hEorpa glacadh le cruthúnas eile ar bhearta atá 

coibhéiseach leo sin atá leagtha síos sna caighdeáin dearbhaithe cáilíochta aitheanta. 

16. CRITÉIR MAIDIR LE DÁMHACHTAIN 

Dámhfar an conradh don tairgeoir a thugann an cóimheas is fearr idir praghas agus cáilíocht.  

Déanfar meastóireacht ar thairiscintí ar bhonn na gcritéar seo a leanas: 

1) praghas; 

2) suíomh geografach an tionscadail;  

3) cáilíocht na gcreidmheasanna fritháirimh – Ceanglais faireacháin;  
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4) cáilíocht na gcreidmheasanna fritháirimh a bhaineann le Táscairí Forbartha 

Inbhuanaithe agus leis an Órchaighdeán. 

 

Critéar praghsála – 1: 

Déanfaidh na measúnóirí uasmhéid 30 pointe a dhámhachtain don chritéar praghsála. 

 

Déanfar praghas iomlán aon tairisceana amháin a ríomh tríd an bpraghas a thairgtear do gach 

tionscadal agus méid na gcreidmheasanna a thairgtear ón tionscadal faoi seach a ualú. 

 

Tabharfar an t-uasmhéid pointí don tairiscint is ísle praghas a chomhlíonann na critéir maidir 

le heisiamh agus roghnú is gá agus a chomhlíonann na ceanglais theicniúla íosta faoi mar a 

leagtar síos iad sna sonraíochtaí seo.  

 

Déanfar pointí a dhámhachtain do na tairgeoirí eile i gcoibhneas leis an dibhéirseacht ina 

bpraghas siúd ón tairgeoir ag a bhfuil an praghas is ísle. Seo a leanas an fhoirmle atá le húsáid 

chun pointí a dhámhachtain faoin gcritéar praghsála: 

(Pm / Po) * an líon uasta pointí atá le dámhachtain 

Pm: an tairiscint ag a bhfuil an praghas is lú 

Po: praghas na tairisceana atá á meas 

 

Critéir eisiaimh 

 

Seo a leanas an t-ualú a thugtar do na critéir cháilíochtúla éagsúla: 

 

- Critéar cáilíochtúil 2: 40 pointe ar a mhéad 

- Critéar cáilíochtúil 3: 15 phointe ar a mhéad 

- Critéar cáilíochtúil 4:  15 phointe ar a mhéad 

 

Déantar cáilíocht gach tionscadail a thairgtear i dtairiscint ar leith a scóráil ar leithligh. 

Déantar an scór cáilíochta iomlán atá ag tairiscint amháin a ríomh ansin tríd an scór a 

dhámhtar do gach tionscadal agus méid na gcreidmheasanna a thairgtear ón tionscadal faoi 

seach a ualú. 

 

Critéar cáilíochtúil 2 – Suíomh geografach 

-  Tabharfar tús áite do thairiscintí ina dtairgtear creidmheasanna fritháirimh ó thionscadail 

i nGrúpa na Stát san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin (Tíortha ACC), arna 

sainmhíniú i sonraíochtaí teicniúla an ghlao seo ar thairiscintí. Tabharfar an t-uasmhéid 

pointí i gcomhair an chritéir cháilíochtúil seo (40 pointe) do na tionscadail ó na tíortha sin 

dá bhrí sin. 

 

-  Tionscadail i dtíortha nach tíortha ACC iad, i.e. na tíortha sin atá mar chuid de Bheartas 

Comharsanachta na hEorpa (ENP) a bhfuil Pleananna Gníomhaíochta Náisiúnta bunaithe 

acu, tionscadail i dtíortha atá mar chuid den Chomhpháirtíocht Eora-Mheánmhara 

(EuroMed)/an tAontas don Réigiún Meánmhuirí (ARM), i dtíortha is iarrthóirí ar 

aontachas AE agus i mBallstáit AE, tabharfar uasmhéid 10 bpointe dóibh. 

 

Critéar cáilíochtúil 3 – Cáilíocht na faisnéise maidir le tionchar na gcreidmheasanna a 

cheannaítear 
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Ní mór na tairbhí comhshaoil a bhaineann leis na creidmheasanna ceannaithe agus leis an 

tionscadal nó na tionscadail a mhíniú go soiléir. Ní mór mionsonraí maidir le tionchar an 

tionscadail nó na dtionscadal a chur ar fáil: suíomh geografach beacht nó suíomhanna 

geografacha beachta an tionscadail (réigiúin, cathracha) agus tionchar an tionscadail nó na 

dtionscadal ar laghdú na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa (figiúirí beachta, lena n-áirítear 

faisnéis ar an gcainníocht arna sloinneadh in t CO2eq). Ba cheart go léireofaí san ábhar 

faisnéise an chaoi a dtiocfaidh laghdú ar gháis cheaptha teasa, agus méid an laghdaithe sin, 

mar thoradh ar an tionscadal nó na tionscadail, laghdú a fhreagraíonn do na creidmheasanna 

carbóin a cheannaíonn Parlaimint na hEorpa thar ceann na n-institiúidí rannpháirteacha ar 

fad. Féadfar uasmhéid 15 phointe a dhámhachtain faoin gcritéar seo. 

 

Critéar cáilíochtúil 4 – Cáilíocht na gcreidmheasanna a bhaineann leis an Órchaighdeán 

agus le Táscairí Forbartha Inbhuanaithe 

 

Ní mór gur tionscadail Órchaighdeáin nó Órchaighdeáin CDM a bheidh sna tionscadail i 

dtíortha atá i mbéal forbartha arna sainmhíniú i sonraíochtaí teicniúla an ghlao seo ar 

thairiscintí. 

 

Tabharfar an t-uasmhéid pointí i gcomhair an chritéir cháilíochtúil seo do Thionscadail 

Órchaighdeáin CDM a bhfuil tionchar dearfach acu ar an líon is airde táscairí forbartha 

inbhuanaithe a liostaítear i ‘bPas an Órchaighdeáin’. Laghdóidh an líon pointí i gcoibhneas 

leis an líon táscairí3 a chlúdaítear. 

 

Féadfar uasmhéid 15 phointe a dhámhachtain faoin gcritéar seo. Faigheann tionscadal 

Órchaighdeáin (nach ceann CDM é) uasmhéid 5 phointe faoin gcritéar cáilíochta seo. 

 

Ríomhtar scór cáilíochta do thairiscint ar an gcaoi seo a leanas: 

QT = Q1 x (C1/188000) + Q2 x (C2/188000)+ Q3 x (C3/188000) 

QT : scór cáilíochta iomlán do thairiscint 

Q1 : scór cáilíochta an chéad tionscadail a thairgtear 

C1: líon na gcreidmheasanna fritháirimh a thairgtear a eascraíonn as an gcéad tionscadal mar 

a léirítear in Iarscríbhinn I.B. (‘Sceideal na bpraghsanna’) 

 

Déanfar an cháilíocht a nascadh ansin leis an bpraghas ar an gcaoi seo a leanas: 

Déanfar an líon pointí a fuarthas faoin gcritéar praghsála [(Pm / Po) * an líon uasta pointí atá 

le dámhachtain] a chur leis an líon pointí a fuarthas sa mheastóireacht ar an gcritéar 

cáilíochtúil.  

 

Is í an tairiscint a fhaigheann an líon is mó pointí a thiocfaidh sa chéad áit in ord na 

dtairiscintí. 

                                                 
3 Cáilíocht Aeir, Cáilíocht agus cainníocht uisce, Dálaí ithreach, Truailleáin eile, Bithéagsúlacht, Cáilíocht 

fostaíochta, Slí bheatha na mbocht, Rochtain ar sheirbhísí fuinnimh atá inacmhainne agus glan, 

Acmhainneacht an duine agus institiúide, Fostaíocht chainníochtúil agus giniúint ioncaim, Comhardú 

íocaíochtaí agus infheistíochta, Aistriú teicneolaíochta agus féintuilleamaí teicneolaíochta. 


