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Θέμα : Από κοινού αντιστάθμιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής Περιφερειών για το 2019 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ EMAS-2020-001 

 Προκήρυξη διαγωνισμού: 2020/S 097-230769 που δημοσιεύτηκε στις 

19/05/2020 

 

Κυρία, Κύριε, 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτίθεται να συνάψει δημόσια σύμβαση για την ανωτέρω 

υπηρεσία. 

Η σύμβαση θα έχει μέγιστη διάρκεια δώδεκα μηνών. 

Επισυνάπτουμε τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης ώστε να έχετε τις πληροφορίες που είναι 

απαραίτητες για την κατάρτιση τυχόν προσφοράς εκ μέρους σας. Στα έγγραφα αυτά 

περιλαμβάνονται:  

- η προκήρυξη διαγωνισμού (και άλλα μέτρα δημοσιοποίησης). 

- η παρούσα πρόσκληση για υποβολή προσφοράς η οποία περιλαμβάνει τις 

αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή σε αυτήν τη διαδικασία· 

- οι όροι για την υποβολή προσφοράς· 

- η συγγραφή υποχρεώσεων και τα παραρτήματά της, με λεπτομερείς πληροφορίες 

για το αντικείμενο της σύμβασης, τις τεχνικές προδιαγραφές, τα κριτήρια 

αποκλεισμού, επιλογής και ανάθεσης, και με τα δικαιολογητικά έγγραφα και 

παραρτήματα που πρέπει να συνυποβάλετε με την προσφορά σας· 

- το υπόδειγμα σύμβασης και τα παραρτήματά της. 



 

Εάν ενδιαφέρεσθε να συμμετάσχετε σε αυτή τη διαδικασία υποβολής προσφορών, μπορείτε 

να υποβάλετε προσφορά γραμμένη σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας, απαγορεύεται κάθε επικοινωνία 

μεταξύ των προσφερόντων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκτός και εάν ισχύουν οι εξής 

εξαιρετικές περιστάσεις: 

Πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών: 

 με πρωτοβουλία των προσφερόντων προκειμένου να λάβουν συμπληρωματικές 

πληροφορίες, με αποκλειστικό σκοπό να αποσαφηνιστεί η φύση της σύμβασης. Οι 

προσφέροντες που επιθυμούν να λάβουν συμπληρωματικές πληροφορίες για τα έγγραφα 

της σύμβασης οφείλουν να υποβάλουν τις ερωτήσεις τους αποκλειστικά εγγράφως, με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση:  

emas.tenders@europarl.europa.eu 

Κάθε γραπτή αίτηση συμπληρωματικών πληροφοριών πρέπει να φέρει την ένδειξη: 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

EMAS-2020-001 

Δεν θα απαντηθεί καμία αίτηση συμπληρωματικών πληροφοριών που θα παραληφθεί εντός 

χρονικού διαστήματος μικρότερου των έξι εργασίμων ημερών πριν από τη λήξη της 

προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών, που είναι η 23 Ιουνίου 2020 ώρα 00.00. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα απαντά σε προφορικές ερωτήσεις, σε ερωτήσεις που 

αποστέλλονται μετά την ως άνω καθορισμένη προθεσμία ή σε ερωτήσεις με εσφαλμένη 

διατύπωση ή διεύθυνση παραλήπτη. 

Οι ερωτήσεις που θα έχουν παραληφθεί και οι αντίστοιχες απαντήσεις θα δημοσιευθούν στον 

ιστότοπο από όπου είναι διαθέσιμα τα έγγραφα της σύμβασης 

https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/list-of-notices/open-tenders/ στην 

ενότητα «Συχνές ερωτήσεις».  

Οι απαντήσεις, που θα αποσταλούν ταυτόχρονα σε όλους τους προσφέροντες, θα είναι 

αποκλειστικά στην αγγλική. 

 Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εάν οι υπηρεσίες του αντιληφθούν 

σφάλμα, ανακρίβεια, παράλειψη, ή οποιαδήποτε άλλη ουσιώδη ανεπάρκεια στη διατύπωση 

της προκήρυξης του διαγωνισμού, της πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς ή της 

συγγραφής υποχρεώσεων.  

Όπου χρειαστεί, οι συμπληρωματικές πληροφορίες και οι προαναφερόμενες πληροφορίες θα 

αναρτηθούν την ίδια ημέρα και με τους ίδιους απολύτως όρους στον ιστότοπο από τον οποίο 

είναι διαθέσιμα τα έγγραφα της σύμβασης https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-

grants/en/list-of-notices/open-tenders/. 

mailto:emas.tenders@europarl.europa.eu
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Μετά την αποσφράγιση των προσφορών και με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου: 

εάν υπάρχει ανάγκη διευκρινίσεων σχετικά με την προσφορά ή προκειμένου να διορθωθούν 

ουσιώδη σφάλματα στη διατύπωση της προσφοράς, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 

επικοινωνήσει με τον προσφέροντα.  

Με εκτίμηση, 

signed 

Susanne ALTENBERG 


