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1. INTRODUZZJONI 

Dawn l-ispeċifikazzjonijiet jagħmlu parti integrali mid-dokumenti tal-akkwist ippreparati 

għall-kuntratt inkwistjoni. Id-dokumenti msemmija hawn fuq huma komposti minn: 

- ittra ta' stedina biex jintefgħu offerti; 

- il-kundizzjonijiet biex tintefa' offerta; 

- l-ispeċifikazzjonijiet u l-annessi tagħhom; u 

- l-avviż ta' kuntratt; 

- u mudell ta' kuntratt u l-annessi tiegħu. 

Dawn l-ispeċifikazzjonijiet huma kkompletati mill-annessi li ġejjin, li jagħmlu parti integrali 

minnhom: 

Anness I.A:  Speċifikazzjonijiet tekniċi 

Anness I.B: Skeda tal-prezz 

Anness II:  Il-politika ambjentali tal-Parlament Ewropew 

Anness III:  Dikjarazzjoni fuq l-unur tal-offerent dwar il-kriterji ta' esklużjoni u l-kriterji 

ta' għażla 

Anness IV:  Formularju tal-identifikazzjoni finanzjarja - fornitur 

Anness V:  Dokument ta' informazzjoni dwar il-konsorzji ta' operaturi ekonomiċi 

Anness VI:  Dikjarazzjoni rigward is-sottokuntratturi 

Anness VII:  Dokument ta' informazzjoni finanzjarja 

Anness VIII:  Tikketta li għandha titwaħħal fuq l-envelops esterni u interni meta tintbagħat 

l-offerta 
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PARTI I – INFORMAZZJONI ĠENERALI 

2. OĠĠETT TAL-KUNTRATT 

Bi qbil mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046 tal-Parlament 

Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit 

ġenerali tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew iddeċieda li joħroġ din is-sejħa għal 

offerti bil-għan li jikkonkludi kuntratt dirett dwar l-akkwist ta' krediti ta' kumpens għall-

emissjonijiet ta' gassijiet serra (GHG) tal-Parlament Ewropew, tal-Bank Ċentrali Ewropew, 

tal-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea, tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, tal-Kumitat 

Ekonomiku u Soċjali Ewropew u tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni għas-sena 2019. 

B'rabta ma' din is-sejħa għall-offerti, l-Avviż ta' Kuntratt 2020/S 097-230769  ġie ppubblikat 

f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea 2020/S 097-230769 fil- 19/05/2020 

3. DESKRIZZJONI, OBJETTIV U AMMONT STMAT TAL-KUNTRATT  

Din hija sejħa interistituzzjonali għal offerti. 

 

L-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea li ġejjin qed jipparteċipaw f'dan il-kuntratt: 

 

 il-Parlament Ewropew (PE), bħala l-Istituzzjoni Prinċipali ta' din is-sejħa għal offerti, 

firmatarju għall-kuntratt ta' servizz f'isem l-Istituzzjoni l-oħra; 

 il-Bank Ċentrali Ewropew 

 il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea  

 il-Qorti Ewropea tal-Awdituri; 

 il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew 

 il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni 

 

Il-proċeduri interistituzzjonali jiġu ttrattati kif ġej: il-Parlament jippubblika s-sejħa għal 

offerti, jevalwa l-offerti f'kooperazzjoni mal-istituzzjoni parteċipanti u jiffirma l-ftehim ta' 

servizz riżultanti f'isem l-istituzzjoni parteċipanti msemmija hawn fuq. 

 

Il-Kuntrattur għalhekk se jipprovdi s-servizzi lill-istituzzjonijiet parteċipanti kollha 

msemmija hawn fuq. 

 

L-istituzzjonijiet parteċipanti għandhom l-għan li kontinwament itejbu l-prestazzjoni 

ambjentali tagħhom skont ir-Regolament 1221/2009, kif emendat bir-Regolament (UE) 

Nru 2017/1505, dwar il-parteċipazzjoni volontarja ta' organizzazzjonijiet fi skema 

Komunitarja ta' ġestjoni u verifika ambjentali (EMAS).  

Billi l-politika ambjentali tal-istituzzjonijiet parteċipanti hija bbażata l-ewwel fuq il-

prevenzjoni jew il-limitazzjoni tal-emissjonijiet, il-kumpens għal emissjonijiet ta' karbonju 

jifforma parti importanti mill-istrateġija tagħhom biex jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima. 

Għalkemm il-kumpens ma jistax titqies b'mod dirett għall-kalkolu u possibbilment it-tnaqqis 

tal-marka tal-karbonju tagħhom, din tista' tiġi applikata f'dawk il-każijiet fejn l-emissjonijiet 

tal-karbonju tagħhom ma jistgħux jiġu evitati jew ma jistgħux jitnaqqsu aktar. 

Fis-7 ta' Ottubru 2015, il-Bureau tal-Parlament Ewropew ħa d-deċiżjonijiet li ġejjin, li 

fuqhom huwa bbażat dan il-kuntratt ta' kumpens: 

" 
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 qabel li jibbilanċja l-ammont totali tal-emissjonijiet tal-karbonju tal-Parlament, 

inklużi l-emissjonijiet minn titjiriet tal-MEPs bejn il-pajjiż ta' oriġini tagħhom u 

Brussell u Strasburgu, fuq bażi annwali [...]; 

 

 awtorizza proġetti fl-Istati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (pajjiżi AKP), jew, 

jekk tali proġetti ma jkunux disponibbli, f'pajjiżi koperti mill-Politika Ewropea tal-

Viċinat (PEV) bi Proġetti ta' Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali stabbiliti, jew inkella 

f'pajjiżi koperti mis-Sħubija Ewro-Mediterranja (Euromed)/Unjoni għall-

Mediterran (UgħM), f'pajjiżi kandidati għall-adeżjoni fl-UE jew fl-Istati Membri tal-

UE; 

 qabel li l-Gold Standard, li jgawdi rikonoxximent wiesa', ikun l-istandard ta' kwalità 

għall-proġetti ta' kumpens f'pajjiżi fil-fażi tal-iżvilupp." 

L-għan ta' dan il-kuntratt ta' servizz huwa li jikkumpensa l-ammont totali tal-marka tal-

karbonju tal-istituzzjonijiet parteċipanti kollha għas-sena 2019 skont id-deċiżjoni msemmija 

hawn fuq.  

Fl-2019, l-ammont totali kkalkulat ta' emissjonijiet inevitabbli ta' CO2 għall-istituzzjonijiet 

parteċipanti kollha ammonta għal 188 tunnellata ta' CO2, li hija l-kwantità ta' krediti ta' 

kumpens li se tinxtara f'operazzjoni waħda fil-qafas ta' dan il-kuntratt. 

Il-krediti se jintużaw biex jiġu kkumpensati l-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett ta' serra tal-

istituzzjonijiet Ewropej parteċipanti fil-proporzjonijiet li ġejjin: 

 

Istituzzjonijiet parteċipanti 

 

Perċentwal 

 

Tunnellati ta' 

CO2 

Massimu 

Limitu f'EUR 

Il-Parlament Ewropew 64.37% 121 000 242 000 

Il-Bank Ċentrali Ewropew 8.51% 16 000  32 000  

Il-Qorti tal-Ġustizzja tal-Unjoni Ewropea 12.23% 23 000 46 000 

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri 5.85% 11 000 22 000 

Il-Kumitat Ekonomiku u Soċjali 

Ewropew u l-Kumitat tar-Reġjuni 

9.04% 17 000 34 000 

TOTAL 100% 188 000 376 000 

 

Il-krediti mitluba fir-rigward tal-pajjiżi eliġibbli msemmija hawn fuq iridu jkunu ġew 

iġġenerati bejn l-1 ta' Jannar 2014 u l-31 ta' Diċembru 2019. 

Il-kuntratt għandu valur massimu ta' EUR 376 000. 

Il-perjodu ta' validità tal-kuntratt huwa ta' 12-il xahar. L-eżekuzzjoni tal-kuntratt tibda buss 

wara li jiġi ffirmat il-kuntratt. 

Minħabba n-natura tal-kuntratt, il-lingwa ta' ħidma għall-proċedura u l-eżekuzzjoni tal-

kuntratt se tkun l-Ingliż. 

Għandha tingħata attenzjoni partikolari lill-Punt 20.6 tal-Anness I tar-Regolament 

Finanzjarju1  

                                                 
1 Punt 20.6 tal-Anness I tar-Regolament Finanzjarju: "Awtorità kontraenti tista' tikkonkludi li operatur 

ekonomiku ma għandux il-kapaċitajiet professjonali meħtieġa sabiex jeżegwixxi l-kuntratt bi standard adatt 
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4. PARTEĊIPAZZJONI FIL-PROĊEDURA TAS-SEJĦA GĦAL OFFERTI 

Il-parteċipazzjoni f'din il-proċedura ta' sejħa għal offerti hija miftuħa bl-istess kundizzjonijiet 

għall-persuni fiżiċi, ġuridiċi u entitajiet pubbliċi kollha ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea 

u għall-persuni fiżiċi, ġuridiċi u entitajiet pubbliċi kollha ta' pajjiż terz li jkun ikkonkluda 

ftehim partikulari mal-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-akkwist pubbliku li jtihom aċċess għall-

kuntratt li huwa s-suġġett ta' din is-sejħa għal offerti u bil-kundizzjonijiet previsti f'dan il-

ftehim. 

Sabiex tiġi determinata l-eliġibilità tal-offerenti, dawn jeħtiġilhom jindikaw fl-offerta 

tagħhom l-istat fejn huma għandhom l-uffiċċju reġistrat tagħhom jew fejn għandhom id-

domiċilju. Jeħtiġilhom jippreżentaw ukoll il-provi meħtieġa skont id-dritt nazzjonali 

tagħhom jew provi oħra ekwivalenti li jippermettu lill-Parlament Ewropew jivverifika l-

oriġini tagħhom. 

Jekk jogħġbok kun af li wara d-dħul fis-seħħ tal-Ftehim dwar il-Ħruġ bejn l-UE u r-Renju 

Unit2 fl-1 ta' Frar 2020 u b'mod partikolari l-Artikoli 127(6), 137 u 138, ir-referenzi għal 

persuni fiżiċi jew ġuridiċi residenti jew stabbiliti fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea 

għandhom jinftiehmu li jinkludu persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jirrisjedu jew li huma stabbiliti 

fir-Renju Unit. Ir-residenti u l-entitajiet tar-Renju Unit huma għalhekk eliġibbli biex 

jipparteċipaw għal din is-sejħa. 

 

5. GRUPPI TA' OPERATURI EKONOMIĊI  

L-Anness V irid jimtela b'mod obbligatorju u jiġi anness mal-offerta jekk din tintefa' minn 

grupp ta' operaturi ekonomiċi. 

Gruppi ta' operaturi ekonomiċi huma awtorizzati li jitfgħu offerti. Il-Parlament Ewropew 

jirriżerva d-dritt li jesiġi li l-grupp magħżul ikollu forma ġuridika determinata jekk din tkun 

neċessarja għall-eżekuzzjoni tajba tal-kuntratt. Dan ir-rekwiżit jista' jkun ikkomunikat mill-

Parlament Ewropew fi kwalunkwe mument tul il-proċedura tal-għoti tal-kuntratt iżda, fi 

kwalunkwe każ, qabel l-iffirmar tal-kuntratt. 

Il-grupp ta' operaturi ekonomiċi għandu jipprovdi provi tal-forma legali tiegħu l-aktar tard 

qabel l-iffirmar tal-kuntratt jekk il-kuntratt jiġi mogħti lilu. Din il-forma ġuridika tista' tkun 

waħda minn dawn li ġejjin: 

- entità li għandha personalità ġuridika rikonoxxuta minn Stat Membru; 

- entità mingħajr personalità ġuridika, iżda li toffri lill-Parlament Ewropew protezzjoni 

suffiċjenti għall-interessi kuntrattwali tal-Parlament Ewropew (skont l-Istat Membru 

kkonċernat, dan jista' pereżempju jkun konsorzju jew assoċjazzjoni temporanja); 

- il-firma mill-membri kollha ta' tip ta' ''prokura'' jew dokument ekwivalenti li jikkonferma 

forma ta' kooperazzjoni. 

                                                 
ta' kwalità fejn l-awtorità kontraenti tkun stabbiliet li l-operatur ekonomiku għandu interessi konfliġġenti li 

jistgħu jaffettwaw b'mod negattiv il-prestazzjoni tiegħu." 

2 Ftehim dwar il-ħruġ tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta' Fuq mill-Unjoni Ewropea u mill-Komunità 

Ewropea tal-Enerġija Atomika 
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L-istatus reali tal-grupp jiġi provat minn kull dokument jew ftehim bejn il-membri tal-grupp 

u li jiġi mehmuż mal-offerta. 

Fuq bażi eċċezzjonali, dawn id-dokumenti jew ftehimiet jistgħu jiġu modifikati u/jew 

mibgħuta wara d-data ta' skadenza għat-tfigħ tal-offerti iżda fl-ebda każ wara n-notifika tar-

riżultati tas-sejħa għal offerti lill-offerenti kkonċernati. Il-Parlament Ewropew jirriżerva d-

dritt li jiċħad offerta jekk il-kundizzjonijiet tal-ftehimiet bejn il-membri ta' grupp jiġu 

modifikati matul il-proċedura, jekk dawn ma jipprevedux ir-responsabilità in solidum bejn 

il-membri tiegħu jew jekk l-ebda ftehim b'valur ġuridiku ma kien preżentat mal-offerta. 

Il-Parlament Ewropew jista' jaċċetta forom legali mhux previsti hawn fuq bil-kundizzjoni li 

dawn jiżguraw ir-responsabilità in solidum tal-partijiet u jkunu kompatibbli mal-eżekuzzjoni 

tal-kuntratt. F'kull każ, qed jiġi mfakkar li l-Parlament Ewropew se jirreferi b'mod espress 

fil-kuntratt li se jkun iffirmat mal-grupp ta' operaturi għall-eżistenza tar-responsabilità in 

solidum bejn il-membri tiegħu. Barra minn hekk, huwa jirriżerva d-dritt li jitlob 

kuntrattwalment in-nomina ta' aġent awtorizzat komuni li jkun jista' jirrappreżenta lill-

membri u li, fost affarijiet oħra, ikollu l-fakultà li joħroġ fatturi f'isem membri oħra. 

L-offerti minn gruppi ta' operaturi ekonomiċi jridu jispeċifikaw ir-rwol, il-kwalifiki u l-

esperjenza ta' kull wieħed mill-membri tal-grupp. It-tfigħ tal-offerta jsir mill-operaturi 

ekonomiċi flimkien, li jaċċettaw ukoll ir-responsabilità in solidum tagħhom għat-tfigħ. 

Fil-każ ta' grupp ta' operaturi ekonomiċi, il-prova tad-dritt ta' aċċess (eliġibilità) għall-

kuntratt, kif ukoll il-prova rigward ir-rispett tal-kriterji ta' esklużjoni u ta' għażla, għandhom 

ikunu pprovduti minn kull membru tal-grupp. F'dak li jikkonċerna l-kriterji tal-għażla, il-

Parlament Ewropew jista' juża l-kapaċitajiet tal-membri l-oħra tal-grupp sabiex jiddetermina 

jekk l-offerent għandux il-mezzi neċessarji għall-eżekuzzjoni tal-kuntratt. F'dan il-każ, 

jintalab li jingħata impenn minn dawn il-membri li jippreċiża li huma jqiegħdu għad-

dispożizzjoni tal-oħrajn il-mezzi neċessarji għall-eżekuzzjoni tal-kuntratt. 

6. PAJJIŻ TAL-OFFERENT 

L-offerenti jeħtiġilhom jindikaw f'liema pajjiż huma stabbiliti u jippreżentaw l-evidenza ta' 

sostenn normalment aċċettabbli skont il-liġi ta' dak il-pajjiż. 

7. SOTTOKUNTRATTAR 

Is-sottokuntrattar huwa permess. 

L-Anness VI irid jimtela' b'mod obbligatorju u jiġi anness mal-offerta jekk l-offerent 

jirrikorri għas-sottokuntrattar. 

L-offerta, sa fejn ikun possibbli, għandha tagħti dettalji tal-parti tal-kuntratt li l-offerent 

għandu l-intenzjoni li jagħti bħala sottokuntratti u l-identità tas-sottokuntratturi. Matul il-

proċedura ta' għoti tal-kuntratt jew l-eżekuzzjoni tal-kuntratt, il-Parlament Ewropew 

jirriżerva d-dritt li jesiġi li l-offerenti jagħtu informazzjoni dwar il-kapaċitajiet finanzjarji, 

ekonomiċi, tekniċi u professjonali tas-sottokuntrattur/i propost/i. Bl-istess mod, il-Parlament 

Ewropew jista' jitlob il-provi neċessarji sabiex jiddetermina jekk is-sottokuntratturi 

jissodisfawx il-kriterji ta' esklużjoni meħtieġa. L-offerenti qed jiġu infurmati li s-

sottokuntratturi proposti ma jistgħux ikunu f'xi waħda mis-sitwazzjonijiet deskritti fl-

Artikoli 136 sa 141 tar-Regolament Finanzjarju li jagħtu lok għal esklużjoni mill-

parteċipazzjoni fl-għoti ta' kuntratt tal-Unjoni Ewropea. 



 

Paġna 7 minn 17 
 

Il-Parlament se jivverifika jekk is-sottokuntratturi previsti, fil-każ fejn is-sottokuntrattar ikun 

jirrappreżenta parti sinifikanti tal-kuntratt, jissodisfawx il-kriterji rilevanti ta' għażla. 

Il-Parlament Ewropew għandu d-dritt li jiċħad kwalunkwe sottokuntrattur li ma jissodisfax 

il-kriterji ta' esklużjoni (ara l-punt 14) u/jew ta' għażla (ara l-punt 15). 

Minbarra dan, il-Parlament Ewropew jeħtieġlu jkun informat mill-Kuntrattur dwar kull rikors 

ulterjuri għas-sottokuntrattar mhux previst fl-offerta. L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni 

kompetenti jirriżerva d-dritt li jaċċetta jew inkella li ma jaċċettax is-sottokuntrattur propost. 

Sabiex jagħmel dan huwa jista' jitlob il-provi neċessarji sabiex jiddetermina jekk is-

sottokuntrattur(i) jissodisfa(w)x il-kriterji meħtieġa. L-awtorizzazzjoni tal-Parlament 

Ewropew tingħata dejjem bil-miktub.  

L-għoti tal-kuntratt lill-offerent li jipproponi sottokuntrattur fl-offerta tiegħu tfisser li qed 

jingħata l-kunsens għas-sottokuntrattar. 

8. VARJANTI 

Il-varjanti mhumiex permessi.  

9. PREZZIJIET  

Il-prezzijiet huma fissi u ma jistgħux jiġu riveduti.  

Skont l-Artikolu 3 tal-Protokoll dwar il-privileġġi u l-immunitajiet tal-Unjoni Ewropea, l-

offerta ta' prezz tintefa' mingħajr VAT u taxxi indiretti oħra ekwivalenti.  

L-offerta ta' prezz trid waħda unika, b'kollox inkluż u espressa f'Euro, anke għall-pajjiżi li 

mhumiex parti miż-żona tal-Euro. Għall-offerenti ta' dawn l-aħħar pajjiżi, l-ammont tal-

offerta ma jistax jiġi rivedut skont bidliet fir-rata tal-kambju. L-għażla tar-rata tal-kambju 

jagħmilha l-offerent, li jassumi r-riskji jew l-opportunitajiet ta' varjazzjoni ta' din ir-rata. 

Fil-preżentazzjoni tal-prezzijiet tagħhom, l-offerenti jeħtiġilhom jużaw l-iskeda tal-prezzijiet 

mimlija u ffirmata kif xieraq, mingħajr ebda żieda jew modifika, fl-Anness I.B. 

10. GARANZIJI FINANZJARJI 

Mhux applikabbli. 

11. ASPETTI AMBJENTALI 

Il-politika ambjentali tal-Parlament Ewropew 

L-offerent, jekk jiġi mogħti l-kuntratt, jintrabat li jirrispetta b'reqqa l-leġiżlazzjoni fis-seħħ 

rigward l-ambjent fil-qasam tal-kuntratti. F'dan ir-rigward, għandu jiġu nnotat li l-Parlament 

Ewropew japplika s-sistema ta' ġestjoni ambjentali EMAS bi qbil mar-Regolament (KE) 

Nru 1221/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Novembru 2009. 

Informazzjoni dwar dan hija pprovduta mis-servizz kompetenti fl-Anness II ma' dawn l-

Ispeċifikazzjonijiet. Min jiġi mogħti l-kuntratt għandu jiżgura li l-informazzjoni mogħtija 

mill-Parlament Ewropew dwar il-programm EMAS b'mod ġenerali, u b'mod iktar preċiż 

dwar l-implimentazzjoni konkreta tal-miżuri ambjentali, tkun magħrufa mill-persunal kollu 

tiegħu li jkun se jaħdem għall-Parlament Ewropew. Fuq talba tal-Parlament Ewropew, min 
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jiġi mogħti l-kuntratt jista' jintalab jiċċertifika li kull persuna mogħtija xogħol kuntrattwali 

rċeviet taħriġ professjonali neċessarju u adegwat (mill-aspett tekniku, ta' sikurezza u 

ambjentali) rigward ir-rispett tar-regoli ta' sikurezza, tal-użu korrett tat-tagħmir u tal-prodotti 

li għandhom jintużaw, inkluż il-miżuri li għandhom jittieħdu f'każ ta' użu ħażin jew ta' 

inċidenti oħra eventwali. 

12. POLITIKA TA' PROMOZZJONI TAL-OPPORTUNITAJIET UGWALI 

Jekk l-offerent jingħata l-kuntratt, huwa jintrabat li jirrispetta politika ta' promozzjoni tal-

ugwaljanza u tad-diversità fl-eżekuzzjoni tal-kuntratt billi jiżgura l-applikazzjoni sħiħa u 

kompleta tal-prinċipji ta' nondiskriminazzjoni u ta' ugwaljanza stabbiliti fit-Trattati tal-

Unjoni Ewropea. B'mod iktar preċiż, min jiġi mogħti l-kuntratt jintrabat li joħloq, iżomm u 

jippromwovi ambjent ta' xogħol miftuħ u inklussiv, li jirrispetta d-dinjità tal-bniedem u l-

prinċipju ta' opportunitajiet ugwali, ibbażat fuq tliet prijoritajiet: 

- ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel;  

- impjieg u integrazzjoni tal-persuni b'diżabilità;  

- eliminazzjoni ta' kull ostakolu għar-reklutaġġ u kull diskriminazzjoni potenzjali bbażata 

fuq is-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabilità, l-età 

jew l-orjentazzjoni sesswali.  

13. MODALITAJIET TA' EŻEKUZZJONI TA' KUNTRATTI QAFAS 

Mhux applikabbli.  
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PARTI II – KRITERJI TA' ESKLUŻJONI, TA' GĦAŻLA U TA' GĦOTI 

14. KRITERJI TA' ESKLUŻJONI 

It-test integrali tal-Artikoli 136 sa 141 tar-RF dwar il-kriterji ta' esklużjoni u l-applikazzjoni 

tagħhom huma disponibbli f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, Nru L-193 ippubblikat 

fit-30 ta' Lulju 2018, paġni 1-222. L-offerenti jeħtiġilhom jiddikjaraw li mhumiex f'waħda 

mis-sitwazzjonijiet ta' esklużjoni deskritti f'dawn l-artikoli. 

Artikolu 136 tar-Regolament Finanzjarju (estratti): hawnhekk ġew riprodotti l-paragrafi 1, 4, 

6 u 7 biss. 

1. L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jeskludi lil persuna jew lil entità 

msemmija fl-Artikolu 135(2) milli tieħu sehem fi proċeduri ta' għoti rregolati minn dan ir-

Regolament jew milli tintgħażel sabiex timplimenta fondi tal-Unjoni fejn dik il-persuna jew 

entità tkun tinsab f'waħda jew iżjed mis-sitwazzjonijiet ta' esklużjoni: 

a) il-persuna jew l-entità tkun falliet, tkun soġġetta għal proċeduri ta' insolvenza jew ta' 

stralċ, ikollha l-assi tagħha qed jiġu amministrati minn likwidatur jew minn qorti, tkun tinsab 

fi ftehim ma' kredituri, ikollha l-attivitajiet kummerċjali tagħha sospiżi, jew tkun qiegħda fi 

kwalunkwe sitwazzjoni analoga li tirriżulta minn proċedura simili prevista taħt il-liġi tal-

Unjoni jew taħt il-liġi nazzjonali; 

b) ikun ġie stabbilit b'sentenza finali jew b'deċiżjoni amministrattiva finali li l-persuna 

jew l-entità tkun qiegħda tikser l-obbligi tagħha relatati mal-pagament tat-taxxi jew tal-

kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali skont il-liġi applikabbli; 

c) ikun ġie stabbilit permezz ta' sentenza finali jew permezz ta' deċiżjoni amministrattiva 

finali li l-persuna jew l-entità hija ħatja ta' mġiba professjonali ħażina serja billi tkun kisret 

il-liġijiet jew ir-regolamenti jew l-istandards etiċi applikabbli tal-professjoni li tappartjeni 

għaliha l-persuna jew l-entità, jew billi tkun involuta fi kwalunkwe aġir illegali li għandu 

impatt fuq il-kredibilità professjonali tagħha fejn dan it-tip ta' aġir jindika intenzjoni ħażina 

jew negliġenza serja, fosthom, b'mod partikolari, kwalunkwe wieħed minn dawn li ġejjin: 

i) rappreżentazzjoni ħażina b'mod frodulenti jew b'negliġenza ta' informazzjoni 

meħtieġa għall-verifika tan-nuqqas ta' raġunijiet għall-esklużjoni jew għall-adempiment tal-

kriterji ta' eliġibilità jew tal-għażla jew fl-implimentazzjoni tal-impenn legali; 

ii) id-dħul fi ftehim ma' persuna jew ma' entitajiet oħrajn bl-għan li tiġi kkawżata 

distorsjoni tal-kompetizzjoni; 

iii) il-ksur tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali; 

iv) it-tentattiv li jiġi influwenzat il-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet tal-uffiċjal tal-

awtorizzazzjoni responsabbli matul il-proċedura ta' għoti; 

v) it-tentattiv li tinkiseb informazzjoni kunfidenzjali li tista' tagħtiha vantaġġi mhux 

xierqa fil-proċedura ta' għoti; 

d) ikun ġie stabbilit permezz ta' sentenza finali li l-persuna tkun ħatja ta' kwalunkwe 

minn dawn li ġejjin:  

i) frodi, fis-sens tal-Artikolu 3 tad-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u 

tal-Kunsill u l-Artikolu 1 tal-Konvenzjoni dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-

Komunitajiet Ewropej, imfassla mill-Att tal-Kunsill tas-26 ta' Lulju 1995;  
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ii) korruzzjoni, kif definita fl-Artikolu 4(2) tad-Direttiva (UE) 2017/1371 jew 

korruzzjoni attiva fis-sens tal-Artikolu 3 tal-Konvenzjoni dwar il-ġlieda kontra l-korruzzjoni 

li tinvolvi uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej jew uffiċjali tal-Istati Membri tal-Unjoni 

Ewropea, imfassla mill-Att tal-Kunsill tas-26 ta' Mejju 1997, jew aġir imsemmi fl-

Artikolu 2(1) tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2003/568/ĠAI, jew korruzzjoni kif 

iddefinita f'liġijiet applikabbli oħrajn;  

iii) imġiba relatata ma' organizzazzjoni kriminali kif imsemmija fl-Artikolu 2 tad-

Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2008/841/ĠAI;  

iv) ħasil tal-flus jew finanzjament tat-terroriżmu fis-sens tal-Artikolu 1(3), (4) u (5) tad-

Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;  

v) reati terroristiċi jew reati marbuta ma' attivitajiet terroristiċi, kif definiti fl-Artikoli 1 u 

3 tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2002/475/ĠAI, rispettivament, jew inċitament, 

għajnuna, tixwix jew tentattivi għat-twettiq ta' tali reati, kif imsemmija fl-Artikolu 4 ta' dik 

id-Deċiżjoni;  

vi) tħaddim tat-tfal jew reati oħra li jikkonċernaw it-traffikar tal-bnedmin kif imsemmi 

fl-Artikolu 2 tad-Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill;  

e) il-persuna jew l-entità tkun uriet nuqqasijiet sinifikanti ta' konformità mal-obbligi 

ewlenin fl-implimentazzjoni ta' impenn legali iffinanzjat mill-baġit, li jkunu:  

(i) wasslu għat-terminazzjoni bikrija ta' impenn legali; 

(ii) wasslu għall-applikazzjoni ta' danni likwidati jew penali kuntrattwali oħrajn; jew 

(iii) ġew skoperti minn uffiċjal tal-awtorizzazzjoni, mill-OLAF jew mill-Qorti tal-Awdituri 

wara verifiki, awditjar jew investigazzjonijiet;  

f) ikun ġie stabbilit permezz ta' sentenza finali jew permezz ta' deċiżjoni amministrattiva 

finali li l-persuna jew l-entità tkun wettqet irregolarità fis-sens tal-Artikolu 1(2) tar-

Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95; 

g) ikun ġie stabbilit permezz ta' sentenza finali jew deċiżjoni amministrattiva finali li l-

persuna jew entità ħolqot entità f'ġurisdizzjoni differenti bil-ħsieb li jiġu evitati obbligi 

fiskali, soċjali jew kwalunkwe obbligi legali oħra fil-ġurisdizzjoni tal-uffiċċju rreġistrat, 

amministrazzjoni ċentrali jew post prinċipali tan-negozju tagħha; 

h) ikun ġie stabbilit permezz ta' sentenza finali jew deċiżjoni amministrattiva finali li 

entità tkun inħolqot bil-ħsieb imsemmi fil-punt (g). 

(.....)  

4. L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jeskludi lil persuna jew entità 

msemmija fl-Artikolu 135(2) fejn: 

(a)  persuna fiżika jew ġuridika li hija membru tal-korp amministrattiv, maniġerjali jew 

superviżorju tal-persuna jew tal-entità msemmija fl-Artikolu 135(2), jew li għandha setgħat 

ta' rappreżentanza, ta' deċiżjoni jew ta' kontroll fir-rigward ta' dik il-persuna jew entità, hija 

f'waħda jew aktar mis-sitwazzjonijiet imsemmijin fil-punti (c) sa (h) tal-paragrafu 1 ta' dan 

l-Artikolu.  

(b)  persuna fiżika jew ġuridika li tassumi responsabilità bla limiti għad-djun ta' dik il-

persuna jew l-entità msemmija fl-Artikolu 135(2) hija f'waħda jew aktar mis-sitwazzjonijiet 

imsemmijin fil-punt (a) jew (b) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.  
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(.....)  

6. L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli, wara li jqis, fejn applikabbli, ir-

rakkomandazzjoni tal-bord imsemmi fl-Artikolu 143, ma għandux jeskludi lil persuna jew lil 

entità msemmija fl-Artikolu 135(2) milli tieħu sehem fi proċedura ta' għoti jew milli 

tintgħażel għall-implimentazzjoni ta' fondi tal-Unjoni fejn:  

a) il-persuna jew l-entità tkun ħadet biżżejjed miżuri ta' rimedju speċifikati fil-

paragrafu 7 ta' dan l-Artikolu sabiex turi li hija affidabbli. Dan il-punt m'għandux japplika 

fil-każ imsemmi fil-punt (d) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu;  

b) ikun indispensabbli biex tiġi żgurata l-kontinwità tas-servizz, għal durata limitata u 

sakemm jiġu adottati miżuri ta' rimedju speċifikati fil-paragrafu 7 ta' dan l-Artikolu;  

c) esklużjoni bħal din tkun sproporzjonata fuq il-bażi tal-kriterji msemmija fil-

paragrafu 3 ta' dan l-Artikolu. 

Barra minn hekk, il-punt (a) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu ma għandux japplika fil-każ ta' 

xiri ta' provvisti b'termini partikolarment vantaġġużi jew mingħand fornitur li żgur ikun ser 

itemm l-attivitajiet tan-negozju tiegħu jew fil-każ ta' likwidaturi fi proċedura ta' insolvenza, 

ta' arranġament mal-kredituri, jew ta' proċedura simili taħt il-liġi tal-Unjoni jew il-liġi 

nazzjonali. 

 Fil-każijiet ta' nonesklużjoni msemmija fl-ewwel u t-tieni subparagrafi ta' dan il-paragrafu, 

l-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jispeċifika r-raġunijiet li għalihom ma 

jeskludix lill-persuna jew lill-entità msemmija fl-Artikolu 135(2) u jinforma lill-bord 

imsemmi fl-Artikolu 143 b'dawk ir-raġunijiet. 

7. Il-miżuri ta' rimedju msemmijin fil-punt (a) tal-ewwel subparagrafu tal-paragrafu 6 

għandhom jinkludu, b'mod partikolari: 

a) miżuri sabiex tiġi identifikata l-oriġini tas-sitwazzjonijiet li jwasslu għall-esklużjoni 

u miżuri konkreti tekniċi, organizzazzjonali u tal-persunal fi ħdan il-qasam rilevanti tal-

attività jew tan-negozju tal-persuna jew tal-entità msemmija fl-Artikolu 135(2), xierqa biex 

jikkoreġu l-aġir u ma jħallux li jerġa' jiġri darb'oħra;  

b) prova li l-persuna jew l-entità msemmija fl-Artikolu 135(2) tkun ħadet miżuri ta' 

kumpens jew ta' rimedju għall-ħsara jew għad-danni kkawżati lill-interessi finanzjarji tal-

Unjoni mill-fatti sottostanti li jwasslu għas-sitwazzjoni ta' esklużjoni;  

c) prova li l-persuna jew l-entità msemmija fl-Artikolu 135(2) ħallset jew iggarantit il-

ħlas ta' kwalunkwe multa imposta mill-awtorità kompetenti jew ta' kwalunkwe taxxa jew 

kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali msemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1 ta' dan l-Artikolu.  

 

Il-kandidat/l-offerent huwa mistieden jikkompleta l-Anness III meta l-kriterji ta' esklużjoni 

huma msemmija.  

Artikolu 141 tar-Regolament Finanzjarju (estratti): huwa biss il-paragrafu 1 tal-Artikolu 141 

li ġie riprodott. 

Ċaħda minn proċedura ta' għoti 

L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jiċħad minn proċedura ta' għoti lil 

parteċipant li: 

(a) ikun f'sitwazzjoni ta' esklużjoni stabbilita f'konformità mal-Artikolu 136; 
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(b)  ikun irrappreżenta b'mod ħażin l-informazzjoni meħtieġa bħala kondizzjoni għall-

parteċipazzjoni fil-proċedura jew naqas milli jipprovdi din l-informazzjoni; 

(c)   qabel kien involut fit-tħejjija tad-dokumenti użati fil-proċedura ta' għoti fejn dan ikun 

jinvolvi ksur tal-prinċipju ta' trattament indaqs, inkluża distorsjoni tal-kompetizzjoni li ma 

tistax tiġi rimedjata b'xi mod ieħor. 

L-uffiċjal tal-awtorizzazzjoni responsabbli għandu jikkomunika lill-parteċipanti l-oħrajn fil-

proċedura ta' għoti l-informazzjoni rilevanti skambjata fil-kuntest ta' jew li tirriżulta mill-

involviment tal-parteċipant fit-tħejjija tal-proċedura ta' għoti kif imsemmi fil-punt (c) tal-

ewwel subparagrafu. Qabel kwalunkwe ċaħda bħal din, il-parteċipant għandu jingħata l-

opportunità li juri bil-provi li l-involviment tiegħu fit-tħejjija tal-proċedura ta' għoti ma 

jiksirx il-prinċipju ta' trattament indaqs. 

 

Evalwazzjoni tal-kriterji ta' esklużjoni 

1. L-offerenti jeħtiġilhom jippreżentaw id-dikjarazzjoni fuq l-unur tal-offerent, debitament 

datata u ffirmata, li hija stabbilita fl-Anness III.  

2. Fil-każ ta' konsorzju ta' operaturi ekonomiċi, id-dikjarazzjoni fuq l-unur għandha tkun 

debitament ikkompletata mill-membri kollha tal-konsorzju. 

3. L-offerent li jiġi mogħti l-kuntratt għandu jagħti, sa skadenza ta' 6 ijiem tal-kalendarju 

mid-data ta' notifika tal-għoti provviżorju tal-kuntratt u qabel l-iffirmar tal-kuntratt, dawn 

il-provi: 

(a) evidenza xierqa li mhijiex f'waħda mis-sitwazzjonijiet ta' esklużjoni msemmija fl-

Artikolu 136(1); 

(b) informazzjoni dwar persuni fiżiċi jew ġuridiċi li huma membri tal-korp 

amministrattiv, ta' tmexxija jew ta' sorveljanza tal-parteċipant jew li għandhom 

setgħat ta' rappreżentanza, ta' deċiżjoni jew ta' kontroll fir-rigward ta' dak il-

parteċipant, inkluż persuni u entitajiet fi ħdan l-istruttura tas-sjieda u l-kontroll u s-

sidien benefiċjarji, u evidenza xierqa li ebda waħda minn dawk il-persuni ma tkun 

f'xi waħda mis-sitwazzjonijiet ta' esklużjoni msemmija fil-punti (c) sa (f) tal-

Artikolu 136(1). 

(c) evidenza xierqa li l-persuni fiżiċi jew ġuridiċi li jassumu r-responsabilità mhux 

limitata għad-djun ta' dak il-parteċipant ma jkunux f'sitwazzjoni ta' esklużjoni 

msemmija fil-punt (a) jew (b) tal-Artikolu 136(1).  

4. L-offerenti li lilhom ġie mogħti l-kuntratt għandhom ikunu eżenti mill-ħtieġa li 

jippreżentaw id-dokumenti ġustifikattivi msemmija fil-paragrafu 2 fil-każ ta' 

organizzazzjonijiet internazzjonali li qed jaġixxu bħala offerent, jekk l-awtorità 

kontraenti tkun tista' taċċessa d-dokumenti ġustifikattivi fuq bażi ta' data nazzjonali bla 

ħlas jew jekk tali provi ġew diġà ppreżentati lilha għall-finijiet ta' proċedura ta' akkwist 

oħra u sakemm id-data ta' ħruġ tad-dokumenti ma teċċedix sena u sakemm huma 

għadhom validi. F'każ ta' dan it-tip, l-offerent għandu jiddikjara fuq l-unur tiegħu li d-

dokumenti ġustifikattivi jkunu diġà ngħataw matul proċedura ta' għoti ta' kuntratt 

preċedenti li għandu jispeċifika, u li ma kien hemm l-ebda tibdil fis-sitwazzjoni tiegħu.  

15. KRITERJI TA' GĦAŻLA 

15.1. Kapaċità ġuridika u regolatorja 
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L-offerent huwa meħtieġ li jissodisfa tal-anqas waħda mill-kundizzjonijiet li ġejjin: 

(a) Ikun reġistrat f'reġistru professjonali jew kummerċjali rilevanti salv għall-

organizzazzjonijiet internazzjonali; 

(b) Għall-kuntratti ta' servizzi, ikollu awtorizzazzjoni partikolari li tagħti prova li huwa 

awtorizzat jeżegwixxi l-kuntratt fil-pajjiż ta' stabbiliment tiegħu jew ikun membru ta' 

organizzazzjoni professjonali speċifika. 

15.2. Kapaċità finanzjarja u ekonomika 

L-offerent għandu jkollu kapaċità ekonomika u finanzjarja biżżejjed biex ikun jista' jwettaq 

il-kuntratt b'konformità mad-dispożizzjonijiet kuntrattwali u filwaqt li jitqiesu l-valur u d-

daqs tiegħu. Jekk, fid-dawl tal-informazzjoni mogħtija mill-offerent, il-Parlament Ewropew 

ikollu dubji rigward il-kapaċità finanzjarja tal-offerent jew jekk din tirriżulta b'mod ċar li 

mhijiex biżżejjed biex jitwettaq il-kuntratt, l-offerta tista' tiġi rrifjutata mingħajr ma l-offerent 

ikun jista' jippretendi kumpens finanzjarju ta' kwalunkwe tip. 

Barra minn hekk, għall-kuntratt li huwa s-suġġett ta' din is-sejħa għal offerti, il-Parlament 

Ewropew jirrikjedi li l-offerenti jkollhom kapaċità finanzjarja u ekonomika minima li tkun 

evalwata fuq il-bażi tal-elementi li ġejjin: 

- fatturat annwali minimu ta' EUR 750 000 fil-qasam ta' attività kopert mill-kuntratt għall-

aħħar tliet snin fiskali; 

- livell minimu ta' assigurazzjoni kontra r-riskji professjonali. 

L-evalwazzjoni tal-kapaċità finanzjarja u ekonomika ssir fuq il-bażi ta' elementi li jinsabu 

fid-dokumenti li ġejjin li l-offerenti għandhom jipprovdu: 

- prova ta' assigurazzjoni kontra r-riskji professjonali; 

- id-dikjarazzjonijiet finanzjarji (bilanċi, total tar-riżultati u kull informazzjoni finanzjarja 

oħra annessa) jew l-estratti tagħhom għal perjodu ugwali jew anqas mill-aħħar tliet snin 

finanzjarji magħluqa;  

- rendikont tal-fatturat globali u tal-fatturat li jirrigwarda l-qasam kopert mill-kuntratt 

matul perjodu li ma jistax ikun itwal mill-aħħar tliet snin finanzjarji disponibbli. 

 

Jekk l-offerent ma jistax jipprovdi r-referenzi mitluba, huwa awtorizzat li jagħti prova tal-

kapaċità ekonomika u finanzjarja tiegħu bi kwalunkwe dokument ieħor meqjus bħala 

adegwat mill-Parlament Ewropew.  

Minbarra dan, l-offerent jista' juża l-kapaċitajiet ta' entitajiet oħra, tkun xi tkun in-natura 

ġuridika tal-konnessjonijiet eżistenti bejn l-offerent u dawn l-entitajiet. F'dan il-każ, jeħtieġlu 

jagħti prova lill-Parlament Ewropew li huwa se jkollu l-mezzi neċessarji għall-eżekuzzjoni 

tal-kuntratt, pereżempju permezz tal-assigurazzjoni tal-impenn ta' dawn l-entitajiet li 

jqiegħdu dawn il-mezzi għad-dispożizzjoni tal-offerent. F'każ bħal dan, il-Parlament 

Ewropew għandu d-dritt li jirrifjuta l-kandidatura jew l-offerta mitfugħa jekk ikollu dubji fir-

rigward tal-impenn tal-persuna terza jew fir-rigward tal-kapaċitajiet finanzjarji tagħha. Il-

Parlament ikun jista', jekk ikun applikabbli, jeżiġi li l-offerent u l-entitajiet l-oħra tiegħu 

jkunu responsabbli in solidum għall-eżekuzzjoni tal-kuntratt. 

Bl-istess mod, konsorzju ta' operaturi ekonomiċi jista' jinvoka l-kapaċitajiet ta' membri tal-

grupp jew ta' entitajiet oħra. 
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Barra minn hekk, l-offerent dejjem jista' jinvoka l-kapaċitajiet ekonomiċi ta' sottokuntrattur 

jew diversi sottokuntratturi sakemm dawn jimpenjaw ruħhom li jipparteċipaw fl-eżekuzzjoni 

tal-kuntratt. F'dan il-każ, il-Parlament Ewropew jevalwa l-kapaċitajiet tas-sottokuntrattur(i) 

fid-dawl tal-portata tal-parteċipazzjoni tiegħu/tagħhom fl-eżekuzzjoni tal-kuntratt. 

15.3. Kapaċità teknika u professjonali 

L-offerent jeħtieġlu jkollu kapaċità teknika u professjonali biżżejjed biex ikun jista' 

jeżegwixxi l-kuntratt skont id-dispożizzjonijiet kuntrattwali u b'kunsiderazzjoni tal-valur u l-

kobor tiegħu. Jekk, fid-dawl tal-informazzjoni fornuta mill-offerent, il-Parlament Ewropew 

ikollu dubji serji rigward il-kapaċitajiet tekniċi u professjonali tal-offerent jew jekk dawn 

jirriżultaw insuffiċjenti biex jiġi eżegwit il-kuntratt, l-offerta tista' tiġi rifjutata mingħajr ma 

l-offerent ikun jista' jitlob kumpens finanzjarju ta' kwalunkwe tip. 

Għall-kuntratt relatat ma' din is-sejħa għal offerti, il-Parlament Ewropew jirrikjedi li l-

offerenti jkollhom dawn il-kapaċitajiet tekniċi u professjonali kif ġej: 

- Tal-inqas esperjenza minima ta' tliet snin fil-qasam ta' servizzi simili għal dawk rikjesti 

fil-kuntratt ikkonċernat. 

Il-kapaċità teknika u professjonali tal-operaturi ekonomiċi se tiġi pprovata permezz tad-

dokumenti li ġejjin: 

- Lista tas-servizzi prinċipali provduti matul l-aħħar tliet snin, bit-totali, id-dati u l-klijenti, 

pubbliċi jew privati akkumpanjati, jekk mitluba, minn dikjarazzjonijiet maħruġa mill-

klijenti; 

- Prova ta' stabbiliment u/jew ta' ċertifikazzjoni tas-sistemi ta' ġestjoni ambjentali u ta' 

kwalità kif deskritt hawn taħt, jekk applikabbli. 

 

L-offerent jista' wkoll juża l-kapaċitajiet ta' entitajiet oħra, tkun xi tkun in-natura legali tal-

konnessjonijiet bejnu u dawk l-entitajiet. F'dan il-każ, jeħtieġlu jagħti prova lill-Parlament 

Ewropew li huwa se jkollu l-mezzi neċessarji għall-eżekuzzjoni tal-kuntratt, pereżempju 

permezz ta' impenn minn dawn l-entitajiet f'dak is-sens. F'każ bħal dan, il-Parlament għandu 

d-dritt li jirrifjuta l-kandidatura jew l-offerta mitfugħa jekk ikollu dubji fir-rigward tal-

impenn tal-persuna terza jew fir-rigward tal-kapaċitajiet professjonali u/jew tekniċi tagħha. 

Fi kwalunkwe każ, l-offerent dejjem jista' jinvoka l-kapaċitajiet ekonomiċi ta' sottokuntrattur 

jew diversi sottokuntratturi sakemm dawn jimpenjaw ruħhom li jipparteċipaw fl-eżekuzzjoni 

tal-kuntratt. F'dan il-każ, il-Parlament Ewropew jevalwa l-kapaċitajiet tas-sottokuntrattur(i) 

fid-dawl tal-portata tal-parteċipazzjoni tiegħu/tagħhom fl-eżekuzzjoni tal-kuntratt. 

Jekk il-Parlament Ewropew jistabbilixxi li offerent jinsab f'sitwazzjoni ta' kunflitt ta' interess 

li jista' jkollha effett fuq l-eżekuzzjoni tal-kuntratt, il-Parlament jista' jikkonkludi li l-offerent 

m'għandux il-livell ta' kwalità xieraq biex jeżegwixxi l-kuntratt.  

Standards ta' ġestjoni ambjentali 

Fl-offerta tiegħu l-offerent għandu jehmeż kopja ta' ċertifikat maħruġ minn korp indipendenti 

li jiċċertifika li huwa jikkonforma mal-Iskema tal-Unjoni ta' ġestjoni u verifika ambjentali 

(EMAS) jew l-istandard internazzjonali ISO 14001, jew ċertifikat ekwivalenti. Il-Parlament 

Ewropew jaċċetta ċertifikati ekwivalenti għal dawk mitluba li joħroġu minn korpi stabbiliti 

fi Stat Membru tal-Unjoni Ewropea. 

Il-korp indipendenti li ħareġ iċ-ċertifikazzjoni jeħtieġlu jkun konformi mal-leġiżlazzjoni tal-

Unjoni Ewropea jew mal-istandards Ewropej jew internazzjonali relatati maċ-ċertifikazzjoni. 
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Jekk dan ma jkunx il-każ, iċ-ċertifikazzjoni ma tiġix aċċettata mill-Parlament Ewropew bħala 

ċertifikazzjoni tal-konformità tal-offerent.  

Jekk l-offerent ma jistax jipprovdi ċ-ċertifikati mitluba, huwa dejjem jista' jġib provi oħra li 

jippermettu lill-Parlament Ewropew jevalwa jekk huwa implimentax miżuri ta' ġestjoni 

ambjentali ekwivalenti għal dawk previsti mill-istandards ambjentali meħtieġa. 

Standards ta' ġestjoni ta' kwalità 

L-offerenti jeħtiġilhom jinkludu fl-offerti tagħhom, kopja ta' ċertifikat ta' konformità maħruġ 

minn korp indipendenti, ma' Istandard ta' Ġestjoni ta' Kwalità rikonoxxut, bħas-serje 

ISO 9000 jew ekwivalenti. Il-Parlament Ewropew jaċċetta ċertifikati ekwivalenti ta' korpi 

stabbiliti fi Stati Membri tal-Unjoni Ewropea jew korpi indipendenti akkreditati oħra. 

Fi kwalunkwe każ, il-korp indipendenti li ħareġ iċ-ċertifikazzjoni jeħtieġlu jkun konformi 

mas-sensiela ta' standards Ewropej dwar iċ-ċertifikazzjoni. 

Barra minn hekk, jekk l-offerent ma jistax iressaq il-prova taċ-ċertifikazzjoni mitluba, il-

Parlament Ewropew jista' jaċċetta provi oħra ta' miżuri ekwivalenti għal dawk previsti mill-

istandards ta' garanzija tal-kwalità meħtieġa. 

16. KRITERJI TA' GĦOTI 

Il-kuntratt jingħata lill-offerta li għandha l-aħjar relazzjoni bejn il-prezz u l-kwalità.  

L-evalwazzjoni tal-offerti ssir fuq il-bażi tal-kriterji li ġejjin: 

1) Prezz; 

2) Il-lokalità ġeografika tal-proġett;  

3) Il-kwalità tal-krediti ta' kumpens - Rekwiżiti ta' monitoraġġ  

4) Il-kwalità tal-krediti ta' kumpens relatati mal-Indikaturi ta' Żvilupp Sostenibbli u l-

Gold Standard 

 

Il-kriterju tal-prezz - 1: 

L-evalwaturi jagħtu massimu ta' 30 punt għall-kriterju tal-prezz. 

 

Il-prezz totali ta' offerta waħda se jkun ikkalkulat billi jkun ippeżat il-prezz offrut għal kull 

proġett u l-ammont ta' krediti offruti mill-proġett rispettiv. 

 

L-irħas offerta li tilħaq il-kriterji meħtieġa ta' esklużjoni u għażla u f'konformità mal-ħtiġiet 

minimi tekniċi kif stipulati f'dawn l-ispeċifikazzjonijiet se tingħata 30 punt.  

 

L-offerti l-oħra jingħataw punti fi proporzjon mad-diverġenza għall-irħas offerta. Il-formola 

li għandha tintuża għall-għoti tal-punti għall-kriterju tal-prezz hija kif ġej: 

(Pm / Po) * in-numru massimu tal-punti li għandhom jingħataw 

Pm: il-prezz tal-irħas offerta 

Po: il-prezz tal-offerta li qed tiġi evalwata 

 

Kriterji tal-kwalità 
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Il-piż li jingħata lill-kriterji kwalitattivi differenti huwa kif ġej: 

 

- Kriterju kwalitattiv 2: massimu ta' 40 punt 

- Kriterju kwalitattiv 3: massimu ta' 15-il punt 

- Kriterju kwalitattiv 4:  massimu ta' 15-il punt 

 

Il-kwalità ta' kull proġett offrut f'offerta partikolari l-ewwel darba tiġi vvalutata separatament. 

Imbagħad il-punteġġ totali tal-kwalità ta' offerta waħda jiġi kkalkolat billi jiġi ppeżat il-

punteġġ mogħti għal kull proġett u l-ammont ta' krediti offruti mill-proġett rispettiv. 

 

Kriterju kwalitattiv - 2 - Pożizzjoni ġeografika 

-  Se tingħata preferenza għall-offerti li joffru krediti ta' kumpens minn proġetti fil-pajjiżi 

tal-Grupp ta' Stati Afrikani, tal-Karibew u tal-Paċifiku (pajjiżi AKP), kif definit fl-

ispeċifikazzjonijiet tekniċi ta' din is-sejħa għall-offerti. Għalhekk proġetti minn dawn il-

pajjiżi se jingħataw il-punti massimi għal dan il-kriterju kwalitattiv (40 punt). 

 

-  Proġetti f'pajjiżi li mhumiex pajjiżi AKP, jiġifieri dawn koperti mill-Politika Ewropea tal-

Viċinat (PEV) bi Pjanijiet ta' Azzjoni Nazzjonali stabbiliti, proġetti f'pajjiżi koperti mis-

Sħubija Ewro-Mediterranja (EuroMed)/Unjoni għall-Mediterran (UgħM), f'pajjiżi 

kandidati għall-adeżjoni mal-UE u fl-Istati Membri tal-UE se jingħataw massimu ta' 

10 punti. 

 

Kriterju kwalitattiv - 3 - Kwalità tal-informazzjoni dwar l-impatt tal-krediti mixtrija 

Il-benefiċċji ambjentali relatati mal-krediti u l-proġett(i) mixtrija jridu jiġu spjegati b'mod 

ċar. Iridu jiġu pprovduti dettalji dwar l-impatt tal-proġett(i): is-sitwazzjoni(jiet) ġeografika/i 

eżatta/i tal-proġett (reġjun, bliet) u l-impatt tal-proġett(i) fuq it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-

gassijiet serra (ċifri eżatti, inkluża informazzjoni fuq il-kwantità espressa f't CO2eq). Il-

materjal informattiv għandu juri b'liema mod u sa liema punt il-proġett(i) iwassal(u) għal 

tnaqqis tal-gassijiet b'effett ta' serra korrispondenti għall-krediti tal-karbonju mixtrija mill-

Parlament Ewropew f'isem l-istituzzjonijiet parteċipanti kollha Massimu ta' 15-il punt jista' 

jiġi attribwit għal dan il-kriterju. 

 

Kriterju kwalitattiv - 4 - Kwalità tal-krediti relatati mal-Indikaturi tal-Gold Standard u ta' 

Żvilupp Sostenibbli 

 

Proġetti f'pajjiżi li qed jiżviluppaw kif definiti fl-ispeċifikazzjonijiet tekniċi ta' din is-sejħa 

għall-offerti jeħtiġilhom ikunu proġetti Gold Standard jew Gold Standard CDM. 

 

Il-proġetti Gold Standard CDM li għandhom impatt pożittiv fuq l-ogħla numru ta' indikaturi 

ta' żvilupp sostenibbli elenkati fil-"Passaport Gold Standard" se jingħataw l-ogħla punti għal 

dan il-kriterju kwalitattiv. L-għadd ta' punti se jonqos b'mod proporzjonali għall-għadd ta' 

indikaturi3 koperti. 

 

Massimu ta' 15-il punt jista' jiġi attribwit għal dan il-kriterju. Proġett Gold Standard li mhux 

(CDM) jista' jirċievi massimu ta' 5 punti għal dan il-kriterju ta' kwalità. 

 

                                                 
3 Il-kwalità tal-arja, il-kwalità u l-kwantità tal-ilma, il-kundizzjoni tal-ħamrija, sustanzi oħra li jniġġsu, il-

Bijodiversità, il-Kwalità tal-Impjiegi, l-Għajxien tal-foqra, l-Aċċess għal servizzi tal-enerġija affordabbli u 

nodfa, il-kapaċità umana u istituzzjonali, l-impjiegi kwantitattivi u l-ġenerazzjoni tal-introjtu, il-bilanċ tal-

pagamenti u l-investiment, it-trasferiment tat-teknoloġija u l-awtodipendenza teknoloġika. 
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Il-punteġġ totali tal-kwalità għal offerta huwa kkalkulat kif ġej: 

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

QT : il-punteġġ totali tal-kwalità għal offerta 

Q1 : il-punteġġ tal-kwalità tal-ewwel proġett offrut 

C1: għadd ta' krediti ta' kumpens offruti li joriġinaw mill-ewwel proġett kif indikat fl-

Anness I.B ("Skeda ta' prezz") 

 

Il-kwalità hija mbagħad marbuta mal-prezz hekk kif ġej: 

In-numru ta' punti miksuba għall-kriterju tal-prezz [(Pm/Po) * in-numru massimu tal-punti li 

għandhom jingħataw] jiġi miżjud man-numru ta' punti mogħtija waqt l-evalwazzjoni tal-

kriterji kwalitattivi.  

 

L-offerta li tingħata l-ewwel post tkun dik li kisbet l-aktar punti. 


