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1. KUNDIZZJONIJIET ĠENERALI GĦAL PARTEĊIPAZZJONI GĦAS-SEJĦA GĦAL 
OFFERTI 

1. It-tfigħ ta' offerta jindika l-aċċettazzjoni min-naħa tal-offerent tal-kundizzjonijiet stipulati 
fid-dokumenti ta' din is-sejħa għal offerti: l-ispeċifikazzjonijiet u l-abbozz ta' kuntratt: Id-
dokumenti msemmija hawn fuq jiffissaw il-kundizzjonijiet ta' din is-sejħa għal offerti u 
jikkompletaw lil xulxin. F'każ ta' kontradizzjoni bejniethom, kull dokument jipprevali fuq 
l-oħrajn fl-ordni indikat fid-"Dispożizzjonijiet Finali" tal-abbozz tal-kuntratt. 

2. Il-tfigħ ta' offerta jġib miegħu r-rinunzja tal-offerent għall-kundizzjonijiet ta' bejgħ jew ta' 
xogħol tiegħu stess. It-tfigħ ta' offerta jorbot lill-offerent matul l-eżekuzzjoni tal-kuntratt, 
jekk huwa jingħata l-kuntratt. 

3. L-offerent, qabel ma jitfa' l-offerta tiegħu, jeħtieġlu jieħu l-miżuri kollha neċessarji sabiex 
issir evalwazzjoni tal-firxa u tal-kwalità tal-oġġett tas-sejħa għal offerti, kif ukoll tad-
diffikultajiet potenzjali eventwali. Bit-tfigħ tal-offerta, l-offerent jirrikonoxxi li huwa konxju 
tar-riskji u l-problemi marbuta mal-eżekuzzjoni tal-kuntratt. 

4. Il-perjodu ta' validità tal-offerti, li matulu l-offerent għandu josserva l-kundizzjonijiet 
kollha tal-offerta tiegħu, huwa ta' sitt xhur mid-data ta' skadenza għat-tfigħ tal-offerti.  

5. It-termini ta' referenza relatati mal-kuntatt u l-abbozz ta' kuntratt huma mehmuża ma' 
din l-istedina. L-ispeċifikazzjonijiet jistabbilixxu d-dokumenti kollha li għandhom jiġu 
mehmuża mal-offerta, inklużi d-dokumenti ġustifikattivi dwar il-kapaċitajiet ekonomiċi, 
finanzjarji, tekniċi u professjonali.  

6. Din l-istedina għat-tfigħ ma tikkostitwixxi l-ebda impenn min-naħa tal-Parlament 
Ewropew; dan l-impenn isir biss meta jiġi ffirmat il-kuntratt mal-offerent magħżul. Bl-
istess mod, it-tfigħ ta' offerta ma jagħti ebda dritt għall-għoti ta' kuntratt jew parti minnu. 
Il-Parlament Ewropew, sal-firma tal-kuntratt, jista' jew jannulla l-proċedura ta' għoti tal-
kuntratt mingħajr ma l-kandidati jew l-offerenti jkunu jistgħu jippretendu kwalunkwe 
kumpens għall-ispejjeż li jkunu ġarrbu, inklużi kwalunkwe spejjeż ta' vjaġġar. Fejn 
applikabbli, din id-deċiżjoni tiġi motivata u l-offerenti jiġu mgħarrfa dwarha. 

7. L-offerenti huma mgħarrfa bil-miktub dwar is-segwitu li jingħata lill-offerta tagħhom. 

8. L-ispejjeż li jkunu nġarrbu fil-preparazzjoni u t-tfigħ tal-offerti jitħallsu mill-offerenti u ma 
jistgħux jiġu rimborżati. 

9. L-offerti jibqgħu proprjetà tal-Parlament Ewropew. 

10. Is-segwitu tar-risposta għas-sejħa għat-tfigħ jinvolvi r-reġistrazzjoni u l-ipproċessar ta' 
data personali (pereżempju, isem, indirizz, CV). Din id-data tiġi pproċessata b'mod 
konformi mar-Regolament (UE) Nru 2018/1725 dwar il-protezzjoni ta' persuni fiżiċi fir-
rigward tal-ipproċessar ta' data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-
Unjoni u dwar il-moviment liberu ta' tali data. Ħlief jekk jingħataw indikazzjonijiet oħra, 
it-tweġibiet għall-mistoqsijiet u d-data personali mitluba huma neċessarji għall-
evalwazzjoni tal-offerta, bi qbil mal-ispeċifikazzjonijiet tal-istedina biex jintefgħu offerti, 
u jkunu pproċessati biss mill-Unità tal-EMAS, Servizz Ċentrali tas-Segretarju Ġenerali 
tal-Parlament Ewropew għal dan l-iskop. Fuq talba, l-offerent jista' jikseb dettalji tad-
data personali tiegħu u jista' jikkoreġi kwalunkwe data personali mhux eżatta jew mhux 
kompluta. Huwa jista' jikkuntattja lill-Unità tal-EMAS, Servizz Ċentrali tas-Segretarju 
Ġenerali tal-Parlament Ewropew fir-rigward ta' kwalunkwe kwistjoni relatata mal-
ipproċessar tad-data personali tiegħu. L-offerent għandu d-dritt, fi kwalunkwe mument, 
li jirreferi l-kwistjoni lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data f'dak li 
jikkonċerna d-data personali tiegħu. 
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2. INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI  

L-offerenti li jkunu jixtiequ jiksbu informazzjoni addizzjonali dwar id-dokumenti tas-sejħa 
għal offerti għandhom jippreżentaw il-mistoqsijiet tagħhom bil-miktub sal-iskadenza għall-
wasla tal-mistoqsijiet imsemmija fil-punt 3 hawn taħt b'email f'dan l-indirizz:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

Din it-talba għal informazzjoni addizzjonali jrid ikollha mniżżel fuqha: 

EMAS-2020-001 

L-awtorità kontraenti mhux se twieġeb mistoqsijiet orali, mistoqsijiet trażmessi wara d -data 
ta' skadenza jew mistoqsijiet miktuba jew indirizzati b'mod inkorrett.  

Il-mistoqsijiet li jaslu u t-tweġibiet korrispondenti se jintbagħtu mill-awtorità kontraenti lill-
offerenti kollha qabel id-data ta' skadenza biex jintbagħtu t-tweġibiet imsemmija fil-punt 3 
hawn taħt.  

3. KALENDARJU PROVIŻORJU GĦAS-SEJĦA GĦAL OFFERTI 

Data ta' skadenza sa meta jistgħu jaslu l-mistoqsijiet: 17/06/2020 

Data ta' skadenza biex jintbagħtu t-tweġibiet:   19/06/2020 

Data ta' skadenza biex jintefgħu l-offerti:     23/06/2020 f'00:00 (f'nofsillejl)  

Data u ħin ta' ftuħ tal-offerti:          30/06/2020 fis-14:00 

Data probabbli tal-għoti tal-kuntratt:         f'nofs Lulju 

Iffirmar tal-kuntratt                      Settembru 2020 

4. ŻJARA FIL-POST - mhux applikabbli 

5. KONTENUT U PREŻENTAZZJONI TAL-OFFERTI 

L-offerti għandhom jiġu fformulati biss bil-miktub, b'waħda mil-lingwi uffiċjali tal-Unjoni 
Ewropea. 

Madankollu, qed jiġi ppreċiżat li l-lingwa ta' ħidma se tkun l-Ingliż. 

L-offerta tiegħek trid tinkludi kopja oriġinali ffirmata, li kull paġna tagħha għandha timtela 
kif suppost u tkun perfettament leġġibbli biex ma jkun hemm l-ebda dubju rigward il-kliem 
u ċ-ċifri.  

L-offerta trid: 

 tinkiteb fuq karta tal-ittri intestata tal-offerent; 

 tkun iffirmata mill-offerent jew mill-aġent awtorizzat tiegħu mogħti l-kapaċità li jagħmel 
dan; 

 tintefa'għat-totalità tal-kuntratt; 

 tkun ikkalkulata f'euro; 

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
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 tiġi preżentata f'kopja elettronika fuq USB stick Il-kopja elettronika trid tkun identika 
għall-offerta oriġinali ffirmata fuq karta. 

L-amministrazzjoni tal-Parlament Ewropew titlob lill-offerent jikkompleta kull offerta li ma 
tkunx kompluta jew li ma tkunx tista' tinqara, jew li ma tirrispettax il-format mitlub. 

L-ewwel parti tal-offerta għandha tkun intitolata: 

"I – Parti Amministrattiva" 

u għandha tinqasam fit-taqsimiet li ġejjin:  

L-ordni, kif ukoll is-sistema ta' kif jiġu nnumerati t-taqsimiet, għandhom jiġu 
rrispettati. 

 It-Taqsima 1 intitolata "Statuti - Konsorzji" irid ikun fiha (jekk applikabbli): 

 l-istatuti tal-kumpanija li qed tidher bħala rappreżentanta jew ta' kull kumpanija, jekk 
ikun grupp ta' operaturi ekonomiċi, flimkien mad-dettalji tas-sede tagħha, l-istruttura 
tal-kapital, l-azzjonisti, il-holdings u l-kompożizzjoni tal-bord tad-diretturi tagħha jew 
kwalunkwe dokument uffiċjali ieħor li jattesta l-istatus ġuridiku tal-operatur 
ekonomiku.  

 jekk l-offerta tintefa' minn konsorzju ta' operaturi ekonomiċi, l-iskeda ta' 
informazzjoni dwar il-konsorzji ta' operaturi tekniċi pprovduta fl-Anness V tal-
ispeċifikazzjonijiet, kompletata, datata u ffirmata kif xieraq.   

 It-Taqsima 2 intitolata "Provi dokumentarji dwar il-kriterji ta' esklużjoni" irid ikun 
fiha: 

Id-dikjarazzjoni fuq l-unur kif deskritta fl-Anness III tal-ispeċifikazzjonijiet. 

Jekk l-offerent għandu l-ħsieb li jirrikorri għas-sottokuntrattar, l-Anness III 
għandu jiġi komplut mis-sottokuntratturi kollha jekk il-Parlament jitlob dan. F'każ 
ta' offerta magħżula, id-dokumenti kollha msemmija hawn fuq għandhom ukoll 
ikunu provduti, jekk il-Parlament jitlob dan, għal kull sottokuntrattur propost. L-
offerent għandu jimla l-Anness VI fir-rigward tas-sottokuntratturi. 

 It-Taqsima 3 intitolata "Provi dokumentarji dwar il-kriterji ta' għażla" irid ikun fiha: 

Id-dikjarazzjoni fuq l-unur kif deskritta fl-Anness III tal-ispeċifikazzjonijiet. L-offerent 
magħżul ikollu jipprovdi d-dokumenti ġustifikattivi għall-kriterji ta' għażla deskritti f'dan 
l-Anness. 

Ara l-punt 15.1. Kapaċità ġuridika u regolatorja tal-ispeċifikazzjonijiet: 

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. 
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Ara l-punt 15.2 Kapaċità finanzjarja u ekonomika tal-ispeċifikazzjonijiet: 

- 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. 

 

Ara l-punt 15.3. Kapaċità teknika u professjonali tal-ispeċifikazzjonijiet. 

 - 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 fil-punt 15.3 tal-Ispeċifikazzjonijiet. 

 

It-tieni parti tal-offerta trid tkun intitolata: 

"II – Parti Teknika'' 

u trid tkun maqsuma fit-taqsimiet li ġejjin:  

L-ordni, kif ukoll is-sistema ta' kif jiġu nnumerati t-taqsimiet, iridu bilfors jiġu 
rrispettati. 

 It-Taqsima 1 intitolata "Dokumenti tekniċi" irid ikun fiha: 

 id-dokumenti kollha b'rabta mal-aspetti tekniċi tal-offerta li l-offerent iqis xieraq li 
jipprovdi. 

 It-Taqsima 2 intitolata "Oriġini tal-prodotti - Standards - Fornituri" irid ikun fiha: 

 kwalunkwe indikazzjoni dwar il-pajjiż ta' oriġini tal-prodotti użati għall-eżekuzzjoni 
tal-kuntratt; 

 kwalunkwe indikazzjoni rigward l-istandard(s) li l-prodotti huma konformi 
miegħu/magħhom; 

 l-isem u l-indirizz tad-distributuri u/jew tal-fornituri ta' dawn il-prodotti, fil-każijiet fejn 
dawn huma involuti fl-eżekuzzjoni tal-kuntratt. 

It-tielet parti tal-offerta trid tkun intitolata: 

"III – Parti Finanzjarja" 

u trid tkun magħmula minn taqsima unika li jkun fiha d-dokumenti kollha relatati mal-aspett 
finanzjarju tal-offerta, fejn għandu jissemma t-total ta' din l-offerta u, jekk ikun il-każ, l-
ammonti unitarji kollha, flimkien mal-iskedi tal-prezzijiet. 

L-ordni, kif ukoll is-sistema ta' kif jiġu nnumerati t-taqsimiet, iridu jiġu rrispettati. 
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6. DATA TA' SKADENZA U METODI TA' TFIGĦ TAL-OFFERTI 

1. Id-data ta' skadenza u l-ħin ta' Brussell biex jintefgħu l-offerti huma: 23/06/2020, at 
00:00 f'nofsillejl  

2. It-tfigħ tal-offerti jsir mill-offerent kif jagħżel hu: 

a)  jew bil-posta rreġistrata jew ekwivalenti jew b'servizz ta' courrier, impustati mhux 
aktar tard mid-data ta' skadenza indikata hawn fuq, kif jixhed it-timbru tal-posta 
jew id-data tal-irċevuta tal-pakkett, f'dan l-indirizz: 

PARLEMENT EUROPÉEN 

Service du Courrier officiel 

Bâtiment Altiero Spinelli 

Bureau 00F256 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Bruxelles 

 Unité EMAS 

Bureau PHS 06A058 

B-1047 BRUXELLES 

 
b)  jew inkella billi l-offerti jiġu depożitati fis-Service du du Courrier officiel, direttament 

jew mir-rappreżentant tal-offerent, mhux iktar tard mid-data ta' skadenza u l-ħin 
ta' Brussell iffissati hawn fuq. Id-depożitu tal-offerta jiġi ppruvat permezz ta' 
rċevuta datata u ffirmata f'żewġ kopji tas-Service du Courrier officiel tal-Parlament 
Ewropew. Id-data u l-ħin indikati fuq l-irċevuta jservu ta' prova. Il-ħin tal-ftuħ tas-
Service du Courrier officiel li miegħu jridu jiġu depożitati l-offerti huwa: 

miftuħ mit-Tnejn sal-Ħamis mid-9.00 sa 12.00 u mis-14.00 sal-17.00 

il-Ġimgħa mid-9.00 sa 12.00. 

magħluq is-Sibt u l-Ħadd u fil-jiem fejn il-Parlament Ewropew ikun magħluq: l-1, il-21 u 
t-22 ta' Mejju u l-1 ta' Ġunju. 

Il-Parlament Ewropew ma jistax jiggarantixxi l-aċċettazzjoni tal-offerti mitfugħa, 
irrispettivament minn kif ġew mitfugħa, li ma jkunux intefgħu matul il-ħinijiet ta' ftuħ tas-
Service du Courrier officiel indikati hawn fuq. 

Il-Parlament Ewropew ma jistax jitqies responsabbli li ma jkunx innotifika lill-offerenti t-
tibdil fil-ħinijiet ta' ftuħ tas-Service du Courrier officiel, li jkun sar wara li jintbagħtu d-
dokumenti ta' sejħa għal offerti. L-offerenti interessati għandhom jiksbu informazzjoni 
dwar il-ħinijiet ta' ftuħ imħabbra qabel ma jitfgħu offerta. 

3. L-offerti li ma jirrispettawx l-iskadenzi ta' tfigħ indikati fil-punti (a) u (b) hawn fuq jiġu 
ddikjarati inammissibbli. 

4. Sabiex jiġu mħarsa l-kunfidenzjalità u l-integrità tal-offerti, dawn għandhom jintbagħtu 
b'envelop ġo ieħor. Iż-żewġ envelops għandhom ikunu magħluqa. L-offerent għandu 
juża l-Anness VIII tal-ispeċifikazzjonijiet għat-tfigħ tal-offerta tiegħu lis-servizz 
kompetenti tal-Parlament Ewropew. L-envelops interni u esterni għandu jkollhom 
fuqhom:  



 

 7/8  

 l-isem u l-indirizz tas-servizz destinatarju: 

PARLEMENT EUROPÉEN 

Unité EMAS 

Rue Wiertz 60 

B-1047 Bruxelles 

Belgique 

Bureau PHS 06A058 

B-1047 BRUXELLES 
 

 ir-referenza tas-sejħa għal offerti: 

APPEL D'OFFRES EMAS-2020-001 

 u l-frażi sussegwenti: 

A NE PAS OUVRIR PAR LE SERVICE DU COURRIER NI PAR AUCUNE PERSONNE 
NON HABILITÉE 

Skont id-daqs fiżiku tal-offerta, it-terminu "envelop" irid jinftiehem ukoll bħala pakkett, kaxxa 
jew kontenitur simili; id-daqs tal-kontenituri għandu kemm jista' jkun jikkorrispondi għall-
kontenut reali tagħhom. 

F'kull każ, u irrispettivament mill-ippakkjar li jintuża, l-offerenti għandhom jaraw li l-envelops 
u l-ippakkjar li fihom jibgħatu l-offerta tagħhom ikunu ta' kwalità, sabiex jiġi evitat li jitqattgħu 
u b'hekk ma jkunx hemm garanzija la tal-kunfidenzjalità u lanqas tal-integrità tal-kontenut 
tagħhom. 

Jekk jintużaw envelops li jeħlu minnhom infushom, għandhom jingħalqu bit -tejp li fuqu 
għandu jkun hemm il-firma ta' min ikun qed jibgħat. Il-firma bl-idejn jew inkella l-firma u t-
timbru tal-impriża tiegħu jkunu meqjusa bħala l-firma ta' min qed jibgħat. 

Kwalunkwe offerta li ma setgħetx iżżomm il-kontenut tagħha kunfidenzjali qabel il-ftuħ tal-
offerti kollha tiġi rifjutata awtomatikament. 

L-envelop estern għandu jkollu miktub fuqu wkoll l-isem jew l-isem tan-negozju tal-offerent 
kif ukoll l-indirizz eżatt fejn dan jista' jiġi infurmat dwar is-segwitu li jingħata lill-offerta tiegħu. 

7. FTUĦ TAL-OFFERTI 

L-offerti se jinfetħu fi Brussell, f'30/06/2020  fis-14.00.  

L-offerent li jkun jixtieq ikun preżenti għall-ftuħ tal-offerti għandu jiddikjara din l-
intenzjoni sa mhux iktar tard minn jumejn xogħol qabel id-data tal-ftuħ tal-offerti, permezz 
ta' e-mail f'dan l-indirizz: emas.tenders@europarl.europa.eu. 

Żewġ rappreżentanti biss jistgħu jattendu. L-offerent li ma jagħtix tali notifika jkun 
awtomatikament prekluż mill-ftuħ. L-ismijiet tal-persuni li jkunu preżenti għall-ftuħ tal-offerti 
għandhom jiġu indikati fl-avviż imsemmi hawn fuq. 

8. NOTIFIKA TAR-RIŻULTATI 

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
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Il-Parlament Ewropew jinforma fl-istess waqt u individwalment lil kull offerent li jiġi rrifjutat, 
permezz ta' ittra jew ta' e-mail jew faks li l-offerta tagħhom ma ġietx aċċettata. Għal kull 
każ, il-Parlament jindika r-raġunijiet għar-rifjut tal-offerta, kif ukoll ir-rikorsi disponibbli għal 
rimedju. 

Flimkien man-notifiki tar-rifjut, il-Parlament Ewropew għandu jikkomunika d-deċiżjoni tal-
għoti lill-offerent magħżul billi jippreċiża li din ma tikkostitwix impenn min-naħa tal-
istituzzjoni. Il-kuntratt jista' biss jiġi ffirmat wara  

 perjodu ta' ħmistax-il jum kalendarju li jibda jiddekorri mill-għada tal-jum li fih tkun 
saret in-notifika simultanja tad-deċiżjonijiet ta' rifjut u ta' għoti, jekk il-posta ntużat 
għat-trażmissjoni tan-notifiki msemmija hawn fuq, jew 

 perjodu ta' għaxart ijiem jekk jintużaw mezzi elettroniċi għat-trażmissjoni tan-notifiki 
msemmija hawn fuq.  

Fi kwalunkwe każ, id-deċiżjoni ta' għoti tkun biss definittiva meta l-offerent magħżul ikun 
ressaq id-dokumenti ġustifikattivi rikjesti fir-rigward tal-kriterji ta' esklużjoni u ta' għażla 
msemmija fil-punti 14 u 15 tal-ispeċifikazzjonijiet u wara li dawn ikunu ġew aċċettati mill-
Parlament Ewropew. L-aċċettazzjoni tiġi komunikata bil-miktub u tippermetti lill-offerent 
magħżul li jiffirma l-kuntratt jekk tgħaddi l-iskadenza ta' ħmistax-il jum (jew għaxart ijiem 
rispettivament). 

Kull offerent li ma jkunx intgħażel u li ma jkunx f'sitwazzjoni ta' esklużjoni u li l-offerta tiegħu 
tkun konformi mad-dokumenti tal-akkwist, ikun jista' jikseb informazzjoni addizzjonali dwar 
ir-raġunijiet għar-rifjut tal-offerta tiegħu, permezz ta' talba bil-miktub b'email. L-offerenti li 
jkunu tefgħu offerta ammissibbli biss jistgħu jitolbu informazzjoni dwar il-karatteristiċi u l-
vantaġġi relatati mal-offerta li tkun intgħażlet flimkien mal-isem ta' min ikun ingħata l-
kuntratt. Madankollu, il-komunikazzjoni ta' ċerti dettalji tista' titħalla barra fil-każ li tkun se 
xxekkel l-applikazzjoni tal-liġijiet, tkun kuntrarja għall-interess pubbliku jew tagħmel ħsara 
lill-interessi kummerċjali leġittimi ta' impriżi pubbliċi jew privati jew tista' tkun ta' ħsara għal 
kompetizzjoni ġusta bejniethom. 

9. SOSPENSJONI TAL-PROĊEDURA 

Jekk ikun hemm bżonn, wara n-notifika tar-riżultati u qabel l-iffirmar tal-kuntratt, il-
Parlament Ewropew jista' jissospendi l-iffirmar tal-kuntratt għal eżami ulterjuri fil-każ fejn 
dan ikun ġustifikat mit-talbiet jew mill-kummenti mressqa mill-offerenti rrifjutati jew li jqisu 
ruħhom leżi, jew minn kwalunkwe informazzjoni rilevanti oħra li jkun irċieva. It -talbiet, il-
kummenti jew l-informazzjoni kkonċernati għandhom jaslu matul il-perjodu ta' 15-il jum tal-
kalendarju li jibda jiddekorri mill-għada tad-data tan-notifika simultanja tad-deċiżjonijiet ta' 
rifjut u ta' għoti jew, jekk ikun il-każ, tal-pubblikazzjoni ta' avviż ta' għoti ta' kuntratt. Fil-każ 
ta' sospensjoni, l-offerenti kollha għandhom ikunu infurmati fi żmien tliet ijiem ta' xogħol 
dwar id-deċiżjoni ta' sospensjoni. 

Wara li jkun sar l-eżami ulterjuri li jirriżulta mis-sospensjoni tal-proċedura, il-Parlament 
Ewropew ikun jista' jikkonferma d-deċiżjoni ta' għoti tiegħu, jimmodifikaha jew, jekk 
meħtieġ, iħassar il-proċedura. Kwalunkwe deċiżjoni ġdida għandha tkun iġġustifikata u l-
offerenti kollha li jkunu qed jikkompetu għandhom ikunu infurmati bil-miktub dwar dan. 


