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1. TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA GINEARÁLTA CHUN BHEITH PÁIRTEACH 
SA CHUIREADH CHUN TAIRISCEANA 

1. Agus tairiscint á cur isteach, is intuigthe go nglactar leis na téarmaí agus na 
coinníollacha a leagtar síos sna doiciméid a bhaineann leis an gcuireadh seo chun 
tairisceana: na sonraíochtaí agus an dréachtchonradh. Sna doiciméid thuas, leagtar 
síos na téarmaí agus coinníollacha a rialaíonn an cuireadh seo chun tairisceana agus 
tá siad comhlántach le chéile. I gcás contrárthachtaí a bheith eatarthu, beidh tosaíocht 
ag gach doiciméad ar a chéile san ord a léirítear sna ‘Forálacha críochnaitheacha’ den 
dréachtchonradh. 

2. Trí thairiscint a chur isteach, déanann tairgeoirí a gcoinníollacha díola nó oibre féin a 
tharscaoileadh. Más rud é go ndéanfar an conradh a dhámhachtain dó, beidh an 
tairgeoir faoi cheangal le linn an conradh a chomhlíonadh trí thairiscint a chur isteach. 

3. Sula ndéanfar tairiscint a chur isteach, ní mór do thairgeoirí gach beart is gá a 
dhéanamh chun tuiscint cheart a fháil ar scála agus ar nádúr ábhar na hiarrata ar 
thairiscintí agus aon deacrachtaí a d’fhéadfadh a bheith ann. Trí thairiscint a chur 
isteach, admhaíonn tairgeoirí go bhfuil siad ar an eolas i leith na rioscaí agus na 
bhfadhbanna i dtaca le comhlíonadh an chonartha. 

4. Is é atá i dtréimhse bhailíochta na dtairiscintí, ar lena linn nach mór do thairgeoirí cloí 
leis na téarmaí agus na coinníollacha uile ina dtairiscintí, ná 6 mhí ón dáta deiridh chun 
tairiscintí a chur isteach.  

5. Tá na sonraíochtaí a bhaineann leis an gconradh agus leis an dréachtchonradh i 
gceangal leis an gcuireadh seo. Sna sonraíochtaí, leagtar síos na doiciméid go léir 
nach mór a bheith ag gabháil le cur isteach na tairisceana, lena n-áirítear na doiciméid 
a thugann cruthúnas i ndáil le hacmhainneacht airgeadais, eacnamaíoch, theicniúil 
agus ghairmiúil.  

6. Ní fhágann an cuireadh seo chun tairisceana aon oibleagáid ar Pharlaimint na hEorpa; 
ní éireoidh sé sin ach amháin nuair a dhéanfar an conradh a shíniú leis an tairgeoir 
rathúil. Mar an gcéanna, ní hionann tairiscint a chur isteach agus a rá go bhfuil tairgeoir 
i dteideal an conradh, nó cuid den chonradh, a fháil. Go dtí go síneofar an conradh, 
féadfaidh Parlaimint na hEorpa an nós imeachta um sholáthar a chur ar ceal, gan 
iarrthóirí ná tairgeoirí a bheith in ann cúiteamh a éileamh i leith aon chaiteachais a 
bheidh tabhaithe acu, lena n-áirítear aon chostais taistil. I gcás inarb infheidhme, luafar 
na cúiseanna leis an gcinneadh sin agus cuirfear in iúl do na tairgeoirí go léir iad.  

7. Cuirfear tairgeoirí ar an eolas i scríbhinn i dtaobh an chinnidh a dhéantar i leith a 
dtairisceana. 

8. Beidh ar na tairgeoirí íoc as na caiteachais a thabhaítear le linn na tairiscintí a ullmhú 
agus a chur isteach agus ní fhéadfar na caiteachais sin a aisíoc. 

9. Maoin de chuid Pharlaimint na hEorpa a bheidh i dtairiscintí i gcónaí.  

10. Beidh gá le clárú agus próiseáil sonraí pearsanta (e.g. ainm, seoladh, CV) mar thoradh 
ar an bhfreagairt a thugann tairgeoirí ar an gcuireadh chun tairisceana. Déanfar sonraí 
den sórt sin a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 2018/1725 maidir le 
daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a bheith á bpróiseáil ag institiúidí, 
comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht 
na sonraí sin. Ach amháin má chuirtear a mhalairt in iúl, tá gá le freagraí ar cheisteanna 
agus leis na sonraí pearsanta a iarrtar chun measúnú a dhéanamh ar na tairiscintí, i 
gcomhréir le sonraíochtaí an chuiridh chun tairisceana, agus is é Aonad EMAS, 
Seirbhís Lárnach a ghabhann le hArd-Rúnaí Pharlaimint na hEorpa amháin a 
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phróiseálfaidh iad chun na críche sin. Arna iarraidh sin dóibh, féadfaidh tairgeoirí 
mionsonraí a fháil i leith a sonraí pearsanta agus féadfaidh siad aon sonraí pearsanta 
nach bhfuil cruinn nó iomlán a cheartú. Féadfaidh siad dul i dteagmháil le hAonad 
EMAS, Seirbhís Lárnach a ghabhann le hArd-Rúnaí Pharlaimint na hEorpa, i leith aon 
ábhar a bhaineann le próiseáil a sonraí pearsanta.  Beidh tairgeoirí i dteideal dul ar 
iontaoibh an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí aon tráth maidir le próiseáil a 
gcuid sonraí pearsanta. 

2. FAISNÉIS BHREISE  

Ba cheart do thairgeoirí ar mian leo faisnéis bhreise a fháil faoi dhoiciméid tairisceana a 
gceisteanna a chur isteach i scríbhinn faoin spriocdháta chun ceisteanna a fháil dá 
dtagraítear i bpointe 3 thíos trí ríomhphost a chur chuig an seoladh seo a leanas:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

Ní foláir é seo a bheith ar iarrataí ar fhaisnéis bhreise: 

EMAS-2020-001 

Ní fhreagróidh an t-údarás conarthach ceisteanna ó bhéal, ceisteanna a chuirtear isteach 
tar éis an spriocdháta ná ceisteanna nach bhfuil i bhfoclaíocht chuí nó atá dírithe chuig an 
seolaí mícheart.  

Seolfaidh an t-údarás conarthach aon cheisteanna a fhaightear, mar aon leis na freagraí 
ábhartha, go dtí gach iarrthóir roimh an spriocdháta chun freagraí a sheoladh de réir mar 
a luaitear i bpointe 3 thíos.  

3. TRÁTHCHLÁR DÓCHÚIL DON CHUIREADH CHUN TAIRISCEANA 

Spriocdháta chun ceisteanna a fháil:      17/06/2020 

Spriocdháta chun freagraí a sheoladh:     19/06/2020 

Spriocdháta faoinar gá tairiscintí a chur isteach:  23/06/2020 ag 00:00 meán oíche 

Dáta agus am ag a ndéanfar tairiscintí a oscailt:  30/06/2020 ag 14:00 

Dáta dóchúil ar a ndéanfar an conradh a dhámhachtain: lár mhí Iúil 

Síniú an chonartha Meán Fómhair 2020 

4. CUAIRT AR AN ÁITREABH – Ní infheidhme 

5. INNEACHAR AGUS TÍOLACADH TAIRISCINTÍ 

Ní fhéadfar tairiscintí a chur isteach ach amháin i scríbhinn agus é sin a dhéanamh i gceann 
de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh. 

Sonraítear leis seo, áfach, gurb é an Béarla an teanga oibre. 

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
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Ní mór go n-áireofar sa tairiscint cóip bhunaidh shínithe, agus gach leathanach 
comhlánaithe go cuí agus iad i bhfoirm atá inléite go hiomlán sa chaoi nach mbeidh amhras 
ar bith ann i leith na foclaíochta ná na bhfigiúirí.  

Ní mór tairiscintí: 

 a tharraingt suas ar pháipéar ceannteidil an tairgeora; 

 a bheith sínithe ag an tairgeoir nó ag a ionadaí cuí-údaraithe; 

 a bheith curtha isteach don chonradh ina iomláine; 

 a bheith sloinnte in euro; 

 a bheith curtha isteach i gcóip leictreonach ar mhéaróg USB. Ní mór don chóip 
leictreonach a bheith comhionann leis an mbuntair iscint shínithe a cuireadh isteach ar 
pháipéar. 

Iarrfaidh Riarachán Pharlaimint na hEorpa ar thairgeoirí aon tairiscint atá neamhiomlán nó 
doléite nó nach bhfuil formáidithe mar a iarrtar a chomhlánú.  

Ní mór don chéad chuid den tairiscint a bheith dar teideal: 

‘I – Cuid Riaracháin’ 

agus ní mór í a fhoroinnt sna ranna seo a leanas:  

Ní mór ord agus uimhriú na ranna a leanúint gan teip. 

 Ní mór go mbeidh i Roinn 1, dar teideal ‘Meabhrán comhlachais agus airteagail 
chomhlachais - Cuibhreannais’ (más infheidhme): 

 airteagail chomhlachais an ghnólachta atá ag gníomhú mar ionadaí, nó gach 
gnólachta i gcás cuibhreannais d’oibreoirí eacnamaíocha, mar aon le sonraí a oifige 
cláraithe, a struchtúir chaipitil, a scairshealbhóirí, a shealúchais agus 
comhdhéanamh a bhoird stiúrthóirí, nó aon doiciméad eile a léiríonn stádas dlíthiúil 
an oibreora eacnamaíoch;  

 an bhileog eolais a bhaineann le cuibhreannais d’oibreoirí eacnamaíocha, in 
Iarscríbhinn V de na sonraíochtaí, agus í comhlánaithe, dátaithe agus sínithe go 
cuí, má tá an tairiscint á cur isteach ag cuibhreannas d’oibreoirí eacnamaíocha.   

 Ní mór go mbeidh i Roinn 2, dar teideal ‘Doiciméid tacaíochta a  bhaineann leis 
na critéir maidir le heisiamh’: 

An dearbhú ar onóir mar a thuairiscítear in Iarscríbhinn III de na sonraíochtaí.  

Má bheartaíonn an tairgeoir fochonraitheoireacht a úsáid, ní mór do gach 
fochonraitheoir Iarscríbhinn III a chomhlánú má éilíonn an Pharlaimint amhlaidh. 
I gcás tairiscint rathúil, ní mór na doiciméid uile dá dtagraítear thuas a chur ar 
fáil chomh maith, má éilíonn an Pharlaimint amhlaidh, le haghaidh gach 
fochonraitheoir atá beartaithe. Ní mór don tairgeoir Iarscríbhinn VI a chomhlánú 
i leith na bhfochonraitheoirí. 
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 Ní mór go mbeidh i Roinn 3, dar teideal ‘Doiciméid tacaíochta a bhaineann leis 
na critéir maidir le roghnú’: 

An dearbhú ar onóir mar a thuairiscítear in Iarscríbhinn III de na sonraíochtaí. 
Ceanglófar ar an tairgeoir buaiteach fianaise dhoiciméadach do gach critéar 
roghnúcháin a thuairiscítear san Iarscríbhinn seo a chur ar fáil.  

Féach pointe 15.1. ‘Acmhainneacht dhlíthiúil agus rialála’ sna sonraíochtaí: 

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

(a) a bheith cláraithe i rolla gairmiúil nó ceirde ábhartha, ach amháin i gcás 
eagraíochtaí idirnáisiúnta; 

(b) i gcás conarthaí seirbhíse, go sealbhaíonn sé údarú sonrach lena gcruthaítear go 
n-údaraítear dó an conradh a chomhlíonadh ina thír bhunáitíochta nó a bheith ina 
chomhalta d’eagraíocht ghairmiúil ar leith. 

 

Féach pointe 15.2. ‘Acmhainneacht airgeadais agus eacnamaíoch’ sna sonraíochtaí: 

- Fianaise ar árachas slánaíochta riosca gairmiúla; 

- Ráitis airgeadais (cláir chomhardaithe, cuntais bhrabúis agus chaillteanais agus 
aon fhaisnéis airgeadais ábhartha eile) nó sleachta astu a chlúdaíonn tréimhse atá 
comhionann le 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. 

 

Féach pointe 15.3. ‘Acmhainneacht theicniúil agus ghairmiúil’ sna sonraíochtaí  

 – Liosta de na príomhsheirbhísí a bheidh soláthartha le trí bliana anuas, 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 i bpointe 15.3 de na sonraíoch taí. 

 

Ní mór don dara cuid den tairiscint a bheith dar teideal: 

‘II – Cuid Theicniúil’ 

agus ní mór í a fhoroinnt sna ranna seo a leanas:  

Ní mór ord agus uimhriú na ranna a leanúint gan teip. 

 Ní mór go mbeidh i Roinn 1, dar teideal ‘Doiciméid theicniúla’: 

 na doiciméid uile a bhaineann le gnéithe teicniúla na tairisceana a mheasann an 
tairgeoir gurb iomchuí iad a thabhairt ar aird. 
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 Ní mór go mbeidh i Roinn 2, dar teideal ‘Bunús na dtáirgí - Caighdeáin - 
Soláthróirí’: 

 aon fhaisnéis i dtaobh thír thionscnaimh na dtáirgí a úsáidtear chun an conradh a 
chomhlíonadh; 

 aon fhaisnéis i dtaobh an chaighdeáin nó na gcaighdeán a chomhlíonann na 
táirgí sin; 

 ainmneacha agus seoltaí dháileoirí agus/nó sholáthróirí na dtáirgí sin, má tá siad le 
bheith bainteach le comhlíonadh an chonartha. 

Ní mór don tríú cuid den tairiscint a bheith dar teideal: 

‘III – Cuid Airgeadais’ 

agus ní mór go mbeidh sí comhdhéanta de na doiciméid uile a bhaineann le gné airgeadais 
na tairisceana, ina luaitear an méid iomlán di agus aon phraghsanna aonaid, mar aon leis 
na praghas-sceidil. 

Ní mór ord agus uimhriú na ranna a leanúint. 

 

6. TEORAINNEACHA AMA AGUS NÓSANNA IMEACHTA I nDÁIL LE TAIRISCINTÍ 
A CHUR ISTEACH 

1. Is é an dáta deiridh agus an t-am deiridh (am na Bruiséile) chun tairiscintí a chur isteach 
ná an 23/06/2020 ag 00:00 meán oíche.  

2. Féadfar tairiscintí a chur isteach: 

(a)  tríd an bpost (post cláraithe nó a choibhéis) nó le cuideachta chúiréireachta, agus 
iad a bheith curtha sa phost tráth nach déanaí ná an dáta deiridh a léirítear thuas, 
arna fhianú leis an bpostmharc nó le dáta ar an duillín taiscthe, chuig an seoladh 
seo a leanas: 

EUROPEAN PARLIAMENT 

Official Mail Unit 

Altiero Spinelli Building 

Office 00F256 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

 EMAS UNIT 

Office PHS 06A058 

B-1047 BRUSSELS 

 
(b)  nó trína dtabhairt de láimh don Aonad um Post Oifigiúil, go díreach nó trína n -

ionadaithe, tráth nach déanaí ná an dáta deiridh agus an t-am deiridh (am na 
Bruiséile) a leagtar síos thuas. Déanfar seachadadh na tairisceana a dheimhniú 
le hadmháil, a bheidh dátaithe agus sínithe i ndúblach, arna heisiúint ag an Aonad 
um Post Oifigiúil i bParlaimint na hEorpa. Fónfaidh an dáta agus t -am ar an 
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admháil mar an dáta agus an t-am tagartha. Is iad uaireanta oscailte an Aonaid 
um Post Oifigiúil nach mór tairiscintí a thabhairt isteach ann: 

oscailte: Luan go Déardaoin ó 9.00 go dtí 12.00 agus ó 14.00 go dtí 17.00  

Aoine ó 9.00 go dtí 12.00; 

dúnta: an Satharn agus an Domhnach agus laethanta saoire poiblí agus laethanta 
dúnta oifige Pharlaimint na hEorpa: 1, 21 & 22 Bealtaine agus 1 Meitheamh.  

Ní féidir le Parlaimint na hEorpa ráthú a thabhairt d’fháil tairiscintí, is cuma conas a 
chuirfear isteach iad, lasmuigh d’uaireanta oscailte an Aonaid um Post Oifigiúil a 
thugtar thuas. 

Ní fhéadfar Parlaimint na hEorpa a chur faoi dhliteanas i gcás nach dtugtar fógra do 
thairgeoirí faoi aon athruithe ar uaireanta oscailte an Aonaid um Post Oifigiúil a bheidh 
tagtha in éifeacht ó thráth seolta na ndoiciméad a bhaineann leis an gcuireadh chun 
tairisceana. Sula ndéanfar tairiscint a thabhairt isteach de láimh, ní mór do na tairgeoirí 
iad féin a shuíomh go bhfuil na huaireanta oscailte atá luaite i bhfeidhm fós.  

3. Measfar gur tairiscintí neamh-inghlactha atá i dtairisicintí nach gcomhlíonann na 
teorainneacha ama chun tairiscint a chur isteach a thugtar i bpointe (a) agus i bpointe 
(b) thuas. 

4. Chun rúndacht agus sláine na dtairiscintí a chosaint, ní mór iad a sheoladh faoi 
chlúdach dúbailte. Beidh an dá chlúdach litreach séalaithe. Ba cheart do thairgeoirí na 
lipéid atá in Iarscríbhinn VIII a ghabhann leis na sonraíochtaí a úsáid chun tairiscintí a 
chur isteach chuig an roinn ábhartha i bParlaimint na hEorpa. Ní mór an dá chlúdach 
litreach, inmheánach agus seachtrach, a mharcáil leis an méid seo a leanas:  

 ainm agus seoladh na roinne faighteora: 

EUROPEAN PARLIAMENT 

EMAS UNIT 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Brussels 

Belgium 

Office PHS 06A058 

B-1047 BRUSSELS 
 

 tagairt an chuiridh chun tairisceana: 

INVITATION TO TENDER EMAS-2020-001 

 agus an méid seo a leanas: 

NOT TO BE OPENED BY THE MAIL UNIT OR BY ANY UNAUTHORISED PERSON 

Ag brath ar mhéid fhisiciúil na tairisceana, glactar leis go gclúdaíonn an téarma ‘clúdach 
litreach’ - sa chiall is leithne - beartáin, pacáistí, boscaí agus coimeádáin eile; ba cheart go 
meaitseálfadh toisí na gcoimeádán, a mhéid is féidir, na comhaid atá iontu.  

Ba cheart do thairgeoirí i ngach cás, is cuma cén cineál pacáistithe a úsáidfear, aird a 
thabhairt ar chaighdeán na gclúdach litreach a úsáidtear chun a dtairiscintí a chur isteach, 
chun a áirithiú nach sroichfidh siad ceann scríbe i riocht stróicthe sa dóigh nach n -
áiritheofar rúndacht ná sláine a n-inneachair a thuilleadh. 
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Má úsáidtear clúdaigh litreach fhéinghreamaitheacha, ní mór iad a shéalú  le téip 
ghreamaitheach ar a mbeidh síniú an tseoltóra. Measfar gurb é a bheidh i síniú an tseoltóra 
ná an síniú lámhscríofa nó an síniú maille le stampa na cuideachta.  

Aon tairiscint nach mbeidh a hinneachar rúnda go dtí go n-osclófar na tairiscintí uile, 
diúltófar di go huathoibríoch. 

Beidh ainm an tairgeora nó ainm ghnó an tairgeora ar an gclúdach litreach seachtrach, mar 
aon leis an seoladh cruinn ag ar féidir é a chur ar an eolas i dtaobh an chinnidh a dhéantar 
maidir lena thairiscint. 

7. TAIRISCINTÍ A OSCAILT 

Osclófar tairiscintí sa Bhruiséil an 30/06/2020 ag 14:00.  

Iarrtar ar thairgeoirí ar mian leo a bheith i láthair nuair a osclófar na tairiscintí fógra ina leith 
sin a chur chuig an roinn atá freagrach as bainistiú an nós imeachta seo um sholáthar, tráth 
nach déanaí ná dhá lá oibre roimh dháta oscailte na tairisceana, le ríomhphost chuig 
emas.tenders@europarl.europa.eu 

Ní fhéadfaidh ach beirt ionadaithe a bheith i láthair. Diúltófar rochtain ar an oscailt go 
huathoibríoch do thairgeoirí a mhainníonn fógra a thabhairt. Ní mór ainmneacha na 
ndaoine a fhreastalaíonn ar oscailt na dtairiscintí a thabhairt san fhógra. 

8. FÓGRA I DTAOBH TORTHAÍ 

Déanfaidh Parlaimint na hEorpa na tairgeoirí go léir nár éirigh leo a chur ar an eolas, i 
gcomhthráth agus go leithleach, le modh leictreonach, á rá nár glacadh lena dtairiscint. I 
ngach cás, déanfaidh Parlaimint na hEorpa na cúiseanna leis an diúltú don tairiscint agus 
na modhanna féideartha achomhairc a chur in iúl. 

I gcomhthráth le diúltú a chur in iúl, cuirfidh Parlaimint na hEorpa na tairgeoirí nár éirigh leo 
ar an eolas maidir leis an gcinneadh dámhachtana, á rá nach ionann an méid sin  agus 
oibleagáid ar thaobh na hinstitiúide. Ní fhéadfar an conradh a shíniú go dtí  

 deireadh tréimhse 15 lá féilire, dar tús an lá i ndiaidh an dáta a ndéantar na cinntí 
maidir le diúltú agus dámhachtain a chur in iúl i gcomhthráth, sa chás gurb é an 
gnáthphost a úsáidtear chun na fógraí thuasluaite a sheoladh, nó 

 deireadh tréimhse 10 lá féilire má úsáidtear modhanna leictreonacha chun na fógraí 
thuasluaite a sheoladh.  

In aon chás, ní thiocfaidh an cinneadh dámhachtana chun bheith críochnaitheach go dtí go  
mbeidh an fhianaise dhoiciméadach riachtanach a bhaineann leis na critéir maidir le 
heisiamh agus maidir le roghnúchán dá dtagraítear i bpointí 14 agus 15 de na sonraíochtaí 
curtha isteach ag an tairgeoir agus go dtí go mbeidh glactha leo ag Parlaimint na  hEorpa. 
Déanfar glacadh a chur in iúl i scríbhinn agus cumasóidh sé don tairgeoir roghnaithe an 
conradh a shíniú má tá an tréimhse 15 (nó 10, faoi seach) lá féilire caite.  

Ar iarraidh i scríbhinn le ríomhphost, féadfaidh aon tairgeoir nár éirigh leis agus nach bhfuil 
i staid eisiata agus a gcomhlíonann a thairiscint na doiciméid soláthair faisnéis bhreise a 
fháil faoi na forais a bhí leis an diúltú dá thairiscint. Ní fhéadfaidh ach tairgeoirí a mbeidh 
tairiscint inghlactha curtha isteach acu faisnéis a fháil faoi thréithe agus faoi bhuntáistí 
gaolmhara na tairisceana a roghnófar, mar aon le hainm an tairgeora dár dámhadh an 
conradh. Ní chuirfear faisnéis áirithe in iúl, áfach, i gcás ina gcuirfeadh foilsiú na faisnéise 
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sin bac ar chur i bhfeidhm an dlí, ina mbeadh sí contrártha don leas poiblí nó ina ndéanfadh 
sí dochar do leasanna dlisteanacha gnó gnóthas poiblí nó príobháideach nó ina bhféadfadh 
sé iomaíocht chothrom eatarthu a shaobhadh. 

9. FIONRAÍ AN NÓS IMEACHTA 

Más gá, tar éis na torthaí a bheith curtha in iúl agus sula síneofar an conradh, féadfaidh 
Parlaimint na hEorpa síniú an chonartha a chur ar fionraí chun tuilleadh scrúdúcháin a 
dhéanamh más féidir é sin a chosaint ar bhonn na n-iarrataí nó na mbarúlacha ó thairgeoirí 
nár éirigh leo nó ó thairgeoirí éagóraithe nó ar bhonn aon fhaisnéise eile a fuarthas. Ní mór 
na hiarrataí, na barúlacha nó an fhaisnéis lena mbaineann a bheith faighte le linn na 15 lá 
féilire, dar tús an lá tar éis an dáta ar a dtabharfar fógra an tráth céanna faoi na cinntí 
diúltaithe agus dámhachtana nó, i gcás inarb infheidhme, an dáta ar a ndéantar 
dámhachtain an chonartha a fhoilsiú. Ní mór cinneadh maidir le fionraí a chur in iúl do na 
tairgeoirí uile laistigh de thrí lá oibre ón tráth sin. 

Tar éis scrúdú breise a dhéanamh a eascróidh as an nós imeachta a fhionraí, féadfaidh 
Parlaimint na hEorpa a cinneadh dámhachtana a dhaingniú, é a mhodhnú nó, más gá, an 
nós imeachta a chealú. Ní mór na cúiseanna atá le haon chinneadh breise a lua agus a 
chur in iúl i scríbhinn do na tairgeoirí uile atá sa chomórtas. 


