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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων της 

προκήρυξης διαγωνισμού για την συγκεκριμένη σύμβαση. Τα εν λόγω έγγραφα είναι τα 

εξής: 

- επιστολή-πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς· 

- όροι για την υποβολή προσφοράς· 

- συγγραφή υποχρεώσεων με τα παραρτήματά της· και 

- η προκήρυξη του διαγωνισμού· 

- και τυποποιημένο υπόδειγμα σύμβασης με τα παραρτήματά της. 

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων συμπληρώνεται από τα εξής παραρτήματα, που 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της: 

Παράρτημα I.Α:  Τεχνικές προδιαγραφές 

Παράρτημα I.Β: Πίνακας τιμών 

Παράρτημα ΙI:  Περιβαλλοντική πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Παράρτημα ΙΙI:  Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τα κριτήρια αποκλεισμού και τα 

κριτήρια επιλογής 

Παράρτημα IV:  Έντυπο οικονομικών στοιχείων του προμηθευτή 

Παράρτημα V:  Δελτίο πληροφοριών σχετικά με τους ομίλους οικονομικών φορέων 

Παράρτημα VI:  Δήλωση σχετικά με τους υπεργολάβους 

Παράρτημα VII:  Κατάσταση οικονομικών στοιχείων 

Παράρτημα VΙII:  Ετικέτα προς επικόλληση στον εξωτερικό και τον εσωτερικό φάκελο 

κατά την αποστολή της προσφοράς 
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ΜΕΡΟΣ Ι – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Δυνάμει των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 2018/1046 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους 

δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισε να δημοσιεύσει την παρούσα πρόσκληση 

υποβολής προσφορών με σκοπό τη σύναψη απευθείας σύμβασης σχετικά με την αγορά 

πιστωτικών μορίων για την αντιστάθμιση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, του Δικαστηρίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου, της Ευρωπαϊκής 

Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών 

για το έτος 2019. 

Η παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών ήταν το αντικείμενο της προκήρυξης 

διαγωνισμού 230769-2020 που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 2020/S 097-230769-2020 στις 19/05/2020. 

3. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Πρόκειται για μια διοργανική πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

 

Τα εξής θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουν στην παρούσα σύμβαση: 

 

 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ως το κύριο θεσμικό όργανο της παρούσας πρόσκλησης 

υποβολής προσφορών, το οποίο υπογράφει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών εξ 

ονόματος των άλλων θεσμικών οργάνων· 

 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 

 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 

 η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 

 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. 

 

Οι διοργανικές διαδικασίες διεκπεραιώνονται με τον ακόλουθο τρόπο: Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο δημοσιεύει την πρόσκληση υποβολής προσφορών, αξιολογεί τις προσφορές σε 

συνεργασία με τα συμμετέχοντα θεσμικά όργανα και υπογράφει τη σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών που προκύπτει εξ ονόματος των προαναφερόμενων συμμετεχόντων θεσμικών 

οργάνων. 

 

Για το λόγο αυτό, ο αντισυμβαλλόμενος θα παράσχει τις υπηρεσίες σε όλα τα 

προαναφερθέντα συμμετέχοντα θεσμικά όργανα. 

 

Τα συμμετέχοντα θεσμικά όργανα επιδιώκουν την διαρκή βελτίωση των περιβαλλοντικών 

τους επιδόσεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009, όπως τροποποιήθηκε από 

τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/1505, περί της εκούσιας συμμετοχής οργανισμών σε κοινοτικό 

σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS).  

Αν και η περιβαλλοντική πολιτική των συμμετεχόντων θεσμικών οργάνων βασίζεται 

πρωτίστως στην πρόληψη ή τον περιορισμό των εκπομπών, η αντιστάθμιση των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα αποτελεί σημαντικό μέρος της στρατηγικής τους για την 

καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Παρόλο που η αντιστάθμιση δεν μπορεί να ληφθεί 

υπόψη για τον υπολογισμό και ενδεχομένως τη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των 
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συμμετεχόντων θεσμικών οργάνων, μπορεί να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που οι 

εκπομπές άνθρακα είναι αναπόφευκτες ή δεν μπορούν να μειωθούν περαιτέρω. 

Στις 7 Οκτωβρίου 2015, το Προεδρείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έλαβε τις ακόλουθες 

αποφάσεις, στις οποίες βασίζεται η παρούσα σύμβαση αντιστάθμισης: 

‘ 

 συμφωνεί σχετικά με την αντιστάθμιση των συνολικών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα του Κοινοβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών που οφείλονται σε 

πτήσεις των βουλευτών από τη χώρα προέλευσής τους προς τις Βρυξέλλες και το 

Στρασβούργο και το αντίστροφο, σε ετήσια βάση [...]· 

 

 προβλέπει κονδύλια για προγράμματα στα κράτη της Αφρικής, της Καραϊβικής και του 

Ειρηνικού (ΑΚΕ), ή, εφόσον τα προγράμματα αυτά δεν είναι διαθέσιμα, είτε σε χώρες 

που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) με καταρτισμένα 

εθνικά σχέδια δράσης είτε σε χώρες που καλύπτονται από την Ευρωμεσογειακή 

Εταιρική Σχέση (Euromed)/Ένωση για τη Μεσόγειο (UfM), σε χώρες που είναι 

υποψήφιες για προσχώρηση στην ΕΕ ή στα κράτη μέλη της ΕΕ· 

 συμφωνεί με τον ευρέως αποδεκτό χρυσό κανόνα ως ποιοτικό πρότυπο για τα 

αντισταθμιστικά έργα στις αναπτυσσόμενες χώρες.» 

Ως εκ τούτου, σκοπός της παρούσας σύμβασης υπηρεσιών είναι η αντιστάθμιση του 

συνολικού αποτυπώματος CO2 όλων συμμετεχόντων θεσμικών οργάνων για το έτος 2019, 

δυνάμει της ανωτέρω απόφασης.  

Το 2019, η εκτιμώμενη συνολική ποσότητα αναπόφευκτων εκπομπών CO2 για όλα τα 

συμμετέχοντα θεσμικά όργανα ανήλθε σε 188 000 τόνους ισοδύναμου CO2, που είναι η 

ποσότητα αντισταθμιστικών πιστωτικών μορίων που θα αγοραστούν με μια και μόνη πράξη 

δυνάμει της παρούσας σύμβασης. 

Τα πιστωτικά μόρια θα χρησιμοποιηθούν για την αντιστάθμιση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου των συμμετεχόντων ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων στις εξής αναλογίες:  

 

Συμμετέχοντα θεσμικά όργανα 

 

Ποσοστό 

 

Τόνοι CO2 

Μέγιστο 

Ανώτατο όριο 

σε EUR 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 64,37% 121 000 242 000 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα 8,51% 16 000  32 000  

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12,23% 23 000 46 000 

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο 5,85% 11 000 22 000 

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική 

Επιτροπή και Επιτροπή των Περιφερειών 

9,04% 17 000 34 000 

ΣΥΝΟΛΟ 100% 188 000 376 000 

 

Τα πιστωτικά μόρια των ανωτέρω επιλέξιμων χωρών πρέπει να έχουν δημιουργηθεί μεταξύ 

1ης Ιανουαρίου 2014 και 31ης Δεκεμβρίου 2019. 

Η σύμβαση είναι μέγιστης συνολικής αξίας 376 000 EUR. 

Η σύμβαση έχει συνολική διάρκεια 12 μηνών. Η εκτέλεση της σύμβασης θα αρχίσει μόνον 

από τη στιγμή που θα υπογραφεί η σύμβαση. 
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Λόγω της φύσης της σύμβασης, γλώσσα εργασίας για τον διαγωνισμό και την εκτέλεση της 

σύμβασης είναι τα αγγλικά. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο σημείο 20.6 του Παραρτήματος Ι του 

δημοσιονομικού κανονισμού1.  

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η συμμετοχή στη διαδικασία της πρόσκλησης υποβολής προσφορών είναι ανοικτή επί ίσοις 

όροις σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και τους δημόσιους φορείς των κρατών μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και τους δημόσιους 

φορείς τρίτων χωρών που έχουν συνάψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση ειδική συμφωνία για τον 

τομέα των δημοσίων συμβάσεων που τους προσφέρει πρόσβαση στη σύμβαση που αποτελεί 

αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών, υπό τους όρους που 

προβλέπει η εν λόγω συμφωνία. 

Για την εξακρίβωση της επιλεξιμότητας των υποψηφίων, αυτοί οφείλουν να αναγράψουν 

στην προσφορά τους σε ποιο κράτος εδρεύουν ή κατοικούν. Θα υποβάλουν επίσης τα 

αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται βάσει της εθνικής τους νομοθεσίας ή άλλα ισοδύναμα 

αποδεικτικά στοιχεία που θα επιτρέψουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επαληθεύσει την 

καταγωγή τους. 

Σημειωτέον ότι, μετά την έναρξη ισχύος της συμφωνίας αποχώρησης μεταξύ ΕΕ και 

Ηνωμένου Βασιλείου2, την 1η Φεβρουαρίου 2020, ιδίως δε τα άρθρα 127 παράγραφος 6, 

137 και 138, οι αναφορές σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαμένουν ή είναι 

εγκατεστημένα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να νοείται ότι 

περιλαμβάνουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαμένουν ή είναι εγκατεστημένα στο 

Ηνωμένο Βασίλειο. Ως εκ τούτου, οι κάτοικοι και οι οντότητες του ΗΒ είναι επιλέξιμοι να 

συμμετάσχουν στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

 

5. ΟΜΙΛΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ  

Το Παράρτημα V συμπληρώνεται και επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά εάν αυτή 

κατατίθεται από όμιλο οικονομικών φορέων. 

Επιτρέπεται η υποβολή προσφορών από ομίλους οικονομικών φορέων. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαιτήσει από τον όμιλο που θα κερδίσει 

την ανάθεση να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή εάν η τελευταία είναι αναγκαία για 

την καλή εκτέλεση της σύμβασης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ανακοινώσει αυτή 

την απαίτηση ανά πάσα στιγμή κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης αλλά 

οπωσδήποτε πριν από την υπογραφή της σύμβασης. 

                                                 
1 Το σημείο 20.6 του Παραρτήματος Ι του δημοσιονομικού κανονισμού: «Μια αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οικονομικός φορέας δεν διαθέτει την απαιτούμενη επαγγελματική ικανότητα 

να εκτελέσει τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας, αν η αναθέτουσα αρχή έχει διαπιστώσει ότι ο 

οικονομικός φορέας έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση 

της σύμβασης.» 

2 Συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας 
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Ο όμιλος οικονομικών φορέων θα υποβάλει αποδεικτικά σχετικά με τη νομική μορφή του το 

αργότερο πριν από την υπογραφή της σύμβασης, εφόσον του ανατεθεί. Η εν λόγω νομική 

μορφή μπορεί να είναι οποιαδήποτε από τις ακόλουθες: 

- οντότητα με αναγνωρισμένη νομική προσωπικότητα σε κράτος μέλος· 

- οντότητα χωρίς νομική προσωπικότητα αλλά προσφέρουσα στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο επαρκή προστασία σε επίπεδο συμβατικών συμφερόντων (αναλόγως του 

κράτους μέλους, θα μπορεί να είναι π.χ. ένας όμιλος οικονομικών φορέων ή μια 

προσωρινή ένωση)· 

- η υπογραφή από όλους τους εταίρους μιας τρόπον τινά «εξουσιοδότησης» ή ενός 

ισοδύναμου εγγράφου που θα επικυρώσει μια μορφή συνεργασίας. 

Το πραγματικό καθεστώς του ομίλου αποδεικνύεται από οποιοδήποτε έγγραφο ή 

οποιαδήποτε συμφωνία έχει υπογραφεί μεταξύ των μελών του ομίλου και που πρέπει να 

επισυναφθεί στην προσφορά. 

Κατ’ εξαίρεση, τα ανωτέρω έγγραφα ή συμφωνίες μπορούν να τροποποιηθούν και/ή να 

σταλούν μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, σε καμία περίπτωση 

όμως μετά την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της πρόσκλησης υποβολής προσφορών 

στους ενδιαφερόμενους προσφέροντες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του 

δικαιώματος να απορρίψει προσφορά εάν οι όροι των συμφωνιών μεταξύ των μελών ενός 

ομίλου τροποποιηθούν στη διάρκεια της διαδικασίας, εάν οι όροι δεν προβλέπουν 

αλληλέγγυο και εις ολόκληρον ευθύνη των μελών του ομίλου, ή εάν με την προσφορά δεν 

συνυποβληθεί καμία συμφωνία που να έχει νομική ισχύ. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να δεχθεί άλλες νομικές μορφές από αυτές που 

προβλέπονται ανωτέρω, υπό τον όρο ότι αυτές διασφαλίζουν την αλληλέγγυα και εις 

ολόκληρον ευθύνη των μελών και είναι συμβατές με την εκτέλεση της σύμβασης. Σε κάθε 

περίπτωση, υπενθυμίζεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη σύμβαση που θα υπογράψει 

με τον όμιλο οικονομικών φορέων, θα κάνει ρητή μνεία στην ύπαρξη μιας αλληλέγγυας και 

εις ολόκληρον ευθύνης μεταξύ των μελών του. Αφετέρου, επιφυλάσσεται του δικαιώματος 

να απαιτήσει συμβατικώς τον ορισμό εντολοδόχου που θα εκπροσωπεί τα μέλη και θα έχει, 

μεταξύ άλλων, εξουσιοδότηση να εκδίδει τιμολόγια εξ ονόματος των άλλων μελών. 

Οι προσφορές από ομίλους οικονομικών φορέων πρέπει να διευκρινίζουν το ρόλο, τις 

αρμοδιότητες και την πείρα κάθε μέλους του ομίλου. Η υποβολή προσφοράς θα γίνει από 

κοινού από τους οικονομικούς φορείς, που αναλαμβάνουν επίσης αλληλέγγυο και εις 

ολόκληρον ευθύνη για την υποβολή της προσφοράς. 

Σε περίπτωση ομίλου οικονομικών φορέων, κάθε μέλος του υποβάλλει αποδεικτικά του 

δικαιώματος συμμετοχής στη σύμβαση (επιλεξιμότητα), καθώς και αποδεικτικά στοιχεία για 

την τήρηση των κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής. Ως προς τα κριτήρια επιλογής, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να λάβει υπόψη του τις ικανότητες των άλλων μελών του 

ομίλου για να εκτιμήσει κατά πόσον ο προσφέρων θα διαθέτει τα αναγκαία για την εκτέλεση 

της σύμβασης μέσα. Σε αυτή την περίπτωση, τα εν λόγω μέλη οφείλουν να υποβάλουν 

δέσμευση ότι θέτουν στη διάθεση των άλλων μελών τα αναγκαία για την εκτέλεση της 

σύμβασης μέσα. 

6. ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Οι προσφέροντες οφείλουν να δηλώσουν τη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένοι και να 

υποβάλουν τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτεί κανονικά η νομοθεσία της εν λόγω χώρας. 
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7. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Επιτρέπεται η υπεργολαβία. 

Το Παράρτημα VI συμπληρώνεται και επισυνάπτεται υποχρεωτικά στην προσφορά εάν ο 

προσφέρων κάνει χρήση υπηρεσιών υπεργολάβου. 

Η προσφορά οφείλει να διευκρινίζει, στο μέτρο του δυνατού, το τμήμα της σύμβασης που ο 

προσφέρων προτίθεται να αναθέσει σε υπεργολάβους, καθώς και τα στοιχεία των 

υπεργολάβων. Κατά τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης ή κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απαιτήσει από 

τους προσφέροντες πληροφορίες ως προς την χρηματοδοτική, οικονομική, τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα του ή των προτεινομένων υπεργολάβων. Ομοίως, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο μπορεί να απαιτήσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για να προσδιορίσει κατά 

πόσον οι προτεινόμενοι υπεργολάβοι εμπίπτουν ή όχι στα προβλεπόμενα κριτήρια 

αποκλεισμού. Οι προσφέροντες ενημερώνονται ότι οι προτεινόμενοι από αυτούς 

υπεργολάβοι δεν μπορούν να εμπίπτουν σε μια από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στα 

άρθρα 136 έως 141 του δημοσιονομικού κανονισμού και έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό 

από τη συμμετοχή σε σύμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακριβώνει κατά πόσον οι προβλεπόμενοι υπεργολάβοι, όταν 

η υπεργολαβία αντιπροσωπεύει σημαντικό τμήμα της σύμβασης, πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής. 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιούται να απορρίψει οποιονδήποτε υπεργολάβο εμπίπτει 

στα κριτήρια αποκλεισμού (βλέπε σημείο 14) και/ή δεν πληροί τα κριτήρια επιλογής (βλέπε 

σημείο 15). 

Ακόμη, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να τηρείται ενήμερο από τον αντισυμβαλλόμενο 

σχετικά με οποιαδήποτε μεταγενέστερη χρήση υπεργολάβων που δεν είχε προβλεφθεί στην 

προσφορά. Ο αρμόδιος διατάκτης επιφυλάσσεται του δικαιώματος να δεχθεί ή να απορρίψει 

τον προτεινόμενο υπεργολάβο. Προς το σκοπό αυτό, μπορεί να απαιτήσει τα αναγκαία 

δικαιολογητικά προκειμένου να προσδιορίσει κατά πόσον πληρούνται τα απαιτούμενα 

κριτήρια από τον ή τους υπεργολάβους. Η συγκατάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

δίδεται πάντα γραπτώς.  

Η ανάθεση της σύμβασης σε προσφέροντα που προτείνει έναν υπεργολάβο στο πλαίσιο της 

προσφοράς του ισοδυναμεί με συγκατάθεση για την ανάθεση της υπεργολαβίας. 

8. ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ 

Μεταβλητές δεν επιτρέπονται.  

9. ΤΙΜΕΣ  

Οι τιμές είναι σταθερές και μη αναθεωρήσιμες.  

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, η προσφορά τιμών υποβάλλεται χωρίς ΦΠΑ και άλλους ισοδύναμους 

έμμεσους φόρους και τέλη.  

Η προσφορά πρέπει να δίνει τιμές κατ’ αποκοπήν, οι οποίες καλύπτουν κάθε επιβάρυνση και 

είναι εκπεφρασμένες σε ευρώ, ακόμη και για τις χώρες που δεν είναι μέλη της ευρωζώνης. 

Για τους προσφέροντες από αυτές τις χώρες, η τιμή της προσφοράς δεν μπορεί να 
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αναθεωρηθεί λόγω αλλαγής της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Η επιλογή της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας αποτελεί ευθύνη του προσφέροντα, που αναλαμβάνει τους 

κινδύνους ή τα πλεονεκτήματα των σχετικών διακυμάνσεων. 

Για να υποβάλουν τις τιμές τους, οι προσφέροντες οφείλουν να χρησιμοποιήσουν τον πίνακα 

τιμών, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο, χωρίς προσθήκες ή τροποποιήσεις, στο 

Παράρτημα Ι.Β. 

10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Άνευ αντικειμένου. 

11. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΤΥΧΕΣ 

Περιβαλλοντική πολιτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

Ο προσφέρων αναλαμβάνει, εφόσον οριστεί αντισυμβαλλόμενος, να τηρεί σχολαστικά την 

περιβαλλοντική νομοθεσία που διέπει το πεδίο της σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να 

σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εφαρμόζει το σύστημα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης EMAS, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009. Η διατάκτρια υπηρεσία 

παρέχει τις σχετικές πληροφορίες στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας συγγραφής 

υποχρεώσεων. Ο αντισυμβαλλόμενος οφείλει να μεριμνήσει ώστε όλο το προσωπικό του 

που θα εργασθεί για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λάβει γνώση των 

πληροφοριών που θα διαβιβάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με το πρόγραμμα 

EMAS γενικά και σχετικά με την έμπρακτη εφαρμογή των περιβαλλοντικών μέτρων ειδικά. 

Κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο αντισυμβαλλόμενος μπορεί να κληθεί 

να βεβαιώσει ότι όλα τα άτομα που μετέχουν στις συμβατικές εργασίες έχουν λάβει την 

αναγκαία και δέουσα επαγγελματική κατάρτιση (από τεχνική άποψη, από άποψη ασφάλειας 

και από περιβαλλοντική άποψη) σχετικά με την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, τον σωστό 

χειρισμό των εξοπλισμών και υλικών, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που πρέπει να 

λαμβάνονται σε περίπτωση εσφαλμένου χειρισμού ή άλλων ενδεχόμενων ατυχημάτων. 

12. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ 

Ο προσφέρων αναλαμβάνει, εφόσον οριστεί ανάδοχος, να ακολουθεί στο πλαίσιο της 

εκτέλεσης της σύμβασης πολιτική προαγωγής της ισότητας και της ποικιλομορφίας 

διασφαλίζοντας την πλήρη και ακέραιη εφαρμογή των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 

ισότητας, όπως ορίζουν οι Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, ο 

αντισυμβαλλόμενος αναλαμβάνει να δημιουργήσει, να διατηρήσει και να προαγάγει ένα 

περιβάλλον εργασίας ανοικτό και χωρίς αποκλεισμούς, που θα σέβεται την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια και την αρχή της ισότητας των ευκαιριών, διαρθρωμένο γύρω από τρεις 

βασικούς άξονες : 

- ισότητα γυναικών και ανδρών·  

- απασχόληση και ένταξη των ατόμων με αναπηρία·  

- εξάλειψη κάθε εμποδίου στις προσλήψεις και κάθε δυνητικής διάκρισης λόγω φύλου, 

φυλής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 

σεξουαλικού προσανατολισμού.  
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13. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ-ΠΛΑΙΣΙΟ 

Άνευ αντικειμένου.  
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ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

14. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Το πλήρες κείμενο των άρθρων 136 έως 141 του δημοσιονομικού κανονισμού σχετικά με τα 

κριτήρια αποκλεισμού και την εφαρμογή τους διατίθεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ.° L-193, σελίδες 1-222, που δημοσιεύθηκε στις 30 Ιουλίου 2018. 

Οι προσφέροντες οφείλουν να δηλώσουν ότι δεν εμπίπτουν σε καμία από τις περιπτώσεις 

αποκλεισμού που περιγράφονται στα εν λόγω άρθρα. 

Άρθρο 136 του δημοσιονομικού κανονισμού (αποσπάσματα): κατωτέρω παρατίθενται μόνο 

οι παράγραφοι 1, 4, 6 και 7. 

1. Ο αρμόδιος διατάκτης αποκλείει πρόσωπο ή οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 135 

παράγραφος 2 από τη συμμετοχή στις διαδικασίες ανάθεσης που διέπονται από τον παρόντα 

κανονισμό ή στις διαδικασίες επιλογής για την εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης σε 

περίπτωση που το εν λόγω πρόσωπο ή οντότητα βρίσκεται σε μία ή περισσότερες από τις 

ακόλουθες περιπτώσεις αποκλεισμού: 

α) το πρόσωπο ή η οντότητα κηρύσσει χρεοκοπία, υπόκειται σε διαδικασία 

αφερεγγυότητας ή παύσης δραστηριοτήτων, τα περιουσιακά του στοιχεία τελούν υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο, όταν είναι σε συμβιβασμό με 

τους πιστωτές, όταν έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή όταν 

βρίσκεται σε ανάλογη κατάσταση λόγω ανάλογης διαδικασίας προβλεπόμενης σε ενωσιακό 

ή εθνικό δίκαιο· 

β) έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι το πρόσωπο ή η 

οντότητα έχει αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης με βάση το ισχύον δίκαιο· 

γ) έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι το πρόσωπο ή η 

οντότητα έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα παραβιάζοντας τις εφαρμοστέες 

νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις ή πρότυπα δεοντολογίας του επαγγελματικού κλάδου 

στον οποίο ανήκει ή έχοντας επιδείξει επιζήμια συμπεριφορά που έχει αντίκτυπο στην 

επαγγελματική αξιοπιστία του προσώπου ή της οντότητας, όταν η συμπεριφορά αυτή είναι 

δηλωτική πρόθεσης διαπράξεως παραπτώματος ή βαριάς αμέλειας, και δη, μεταξύ άλλων, 

σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

i) εκ δόλου ή εξ αμελείας παροχή ψευδών στοιχείων στο πλαίσιο της υποχρέωσης 

υποβολής των πληροφοριών που απαιτούνται για την επαλήθευση της απουσίας λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας ή επιλογής ή στο πλαίσιο 

εκτέλεσης νομικής δέσμευσης· 

ii) σύναψη συμφωνίας με άλλα πρόσωπα ή οντότητες με σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού· 

iii) παραβίαση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας· 

iv) απόπειρα επηρεασμού των αποφάσεων του αρμόδιου διατάκτη κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας χορήγησης· 

v) απόπειρα να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία προμηθειών· 

δ) έχει κριθεί με οριστική δικαστική απόφαση ότι το πρόσωπο ή η οντότητα έχει 

διαπράξει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:  
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i) απάτη κατά την έννοια του άρθρου 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία 

θεσπίστηκε με πράξη του Συμβουλίου της 26ης Ιουλίου 1995·  

ii) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 ή 

ενεργητική δωροδοκία κατά την έννοια του άρθρου 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης 

της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία θεσπίσθηκε με πράξη του Συμβουλίου της 

26ης Μαΐου 1997, ή πράξεις που εμπίπτουν στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της απόφασης-

πλαισίου αριθ. 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ή δωροδοκία όπως ορίζεται σε άλλη 

εφαρμοστέα νομοθεσία·  

iii) πράξεις που σχετίζονται με εγκληματική οργάνωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 

της απόφασης-πλαισίου 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου·  

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφοι 3, 4 και 5 της οδηγίας (ΕΕ) 

2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·  

v) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαισίου 

2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ή ηθική αυτουργία, συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης των 

ανωτέρω εγκλημάτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 της απόφασης αυτής·  

vi) παιδική εργασία ή άλλες αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με την εμπορία 

ανθρώπων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·  

ε) έχουν σημειωθεί σοβαρές παραλείψεις του προσώπου ή της οντότητας όσον αφορά 

τη συμμόρφωση προς βασικές υποχρεώσεις κατά την εκτέλεση νομικών δεσμεύσεων 

χρηματοδοτούμενων από τον προϋπολογισμό, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα:  

(i) την πρόωρη καταγγελία της νομικής δέσμευσης· 

(ii) την εφαρμογή κατ’ αποκοπήν αποζημιώσεων ή άλλων συμβατικών κυρώσεων· ή 

(iii) την αποκάλυψη από διατάκτη, την OLAF ή το Ελεγκτικό Συνέδριο κατόπιν λογιστικών 

ή άλλων ελέγχων ή ερευνών·  

στ) έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι το πρόσωπο ή η 

οντότητα έχει διαπράξει παρατυπία κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του 

κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 2988/95 του Συμβουλίου· 

ζ) έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι το πρόσωπο ή η 

οντότητα έχει δημιουργήσει οντότητα υπαγόμενη σε διαφορετική δικαιοδοσία με σκοπό την 

καταστρατήγηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το φορολογικό ή το κοινωνικό 

δίκαιο, ή οποιωνδήποτε άλλων νομικών υποχρεώσεων, στην περιοχή δικαιοδοσίας της 

οικείας καταστατικής έδρας, κεντρικής διοίκησης ή κύριας εγκατάστασης· 

η) έχει κριθεί με οριστική δικαστική ή διοικητική απόφαση ότι έχει δημιουργηθεί 

οντότητα με τον σκοπό που αναφέρεται στο στοιχείο ζ). 

(.....)  

4. Ο αρμόδιος διατάκτης αποκλείει το πρόσωπο ή την οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 

135 παράγραφος 2 σε περίπτωση που: 
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α)  φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διαχειριστικού ή 

εποπτικού οργάνου του προσώπου ή της οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 135 

παράγραφος 2, ή που έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου αναφορικά 

με το εν λόγω πρόσωπο ή την εν λόγω οντότητα, εμπίπτει σε μία ή περισσότερες από τις 

αναφερόμενες στην παράγραφο 1 στοιχεία γ) έως η) του παρόντος άρθρου περιπτώσεις·  

β)  φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο αναλαμβάνει απεριόριστη ευθύνη για τα χρέη 

του προσώπου ή οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 135 παράγραφος 2 εμπίπτει σε μία ή 

περισσότερες από τις αναφερόμενες στην παράγραφο 1 στοιχεία α) ή β) του παρόντος 

άρθρου περιπτώσεις.  

(.....)  

6. Ο αρμόδιος διατάκτης, λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, τη σύσταση της επιτροπής 

του άρθρου 143, δεν αποκλείει πρόσωπο ή οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 135 

παράγραφος 2 από τη συμμετοχή σε διαδικασία ανάθεσης ή από την επιλογή για την 

εκτέλεση κονδυλίων της Ένωσης όταν:  

α) το πρόσωπο ή η οντότητα έχει λάβει διορθωτικά μέτρα σύμφωνα με την παράγραφο 

7 του παρόντος άρθρου τα οποία είναι επαρκή για να αποδείξουν την αξιοπιστία του/της. 

Τούτο δεν ισχύει στην περίπτωση του στοιχείου δ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου·  

β) είναι απολύτως απαραίτητο να διασφαλισθεί η συνέχεια της υπηρεσίας για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα και εν αναμονή της λήψης των διορθωτικών μέτρων της 

παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου·  

γ) ένας τέτοιος αποκλεισμός είναι δυσανάλογος σύμφωνα με τα κριτήρια της 

παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. 

Επιπροσθέτως, το στοιχείο α) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζεται στην 

περίπτωση αγοράς αγαθών υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, είτε από έναν προμηθευτή που 

παύει οριστικά τις εμπορικές του δραστηριότητες είτε από τον εκκαθαριστή στο πλαίσιο 

διαδικασίας αφερεγγυότητας, συμβιβασμού με τους πιστωτές ή ανάλογης διαδικασίας βάσει 

του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου. 

 Στις περιπτώσεις μη αποκλεισμού που αναφέρονται στο πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της 

παρούσας παραγράφου, ο αρμόδιος διατάκτης διευκρινίζει τους λόγους για τους οποίους δεν 

απέκλεισε το πρόσωπο ή την οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 135 παράγραφος 2 και 

ενημερώνει σχετικά την επιτροπή του άρθρου 143. 

7. Τα διορθωτικά μέτρα που αναφέρονται στο στοιχείο α) του πρώτου εδαφίου της 

παραγράφου 6 περιλαμβάνουν ιδίως: 

α) μέτρα για να εντοπισθούν τα αίτια των καταστάσεων που συνεπάγονται αποκλεισμό, 

και συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού 

εντός του οικείου επιχειρηματικού τομέα ή τομέα δραστηριοτήτων του προσώπου ή της 

οντότητας που αναφέρεται στο άρθρο 135 παράγραφος 2, κατάλληλα για τη διόρθωση της 

συμπεριφοράς και την πρόληψη της επανεμφάνισής της·  

β) αποδείξεις για το ότι το πρόσωπο ή η οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 135 

παράγραφος 2 έλαβε μέτρα για την αντιστάθμιση ή αποκατάσταση της ζημίας ή της βλάβης 

που προκάλεσαν στα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης τα υποκείμενα περιστατικά που 

επέφεραν την κατάσταση αποκλεισμού·  

γ) αποδείξεις ότι το πρόσωπο ή η οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 135 παράγραφος 

2 κατέβαλε την ποινή που επιβλήθηκε από αρμόδια αρχή ή τυχόν φόρους ή εισφορές 
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κοινωνικής ασφάλισης που αναφέρονται στο στοιχείο β) της παραγράφου 1 του παρόντος 

άρθρου, ή ότι εγγυήθηκε την καταβολή τους.  

 

Ο υποψήφιος/ προσφέρων καλείται να συμπληρώσει το Παράρτημα ΙΙΙ στο οποίο 

αναφέρονται τα κριτήρια αποκλεισμού.  

Άρθρο 141 του δημοσιονομικού κανονισμού (αποσπάσματα): παρατίθεται μόνο το άρθρο 

141 παράγραφος 1. 

Απόρριψη από διαδικασία ανάθεσης/χορήγησης/απονομής 

Ο αρμόδιος διατάκτης απορρίπτει από μια διαδικασία ανάθεσης έναν συμμετέχοντα ο 

οποίος: 

α)  εμπίπτει σε κάποια από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που καθορίζονται σύμφωνα με το 

άρθρο 136· 

β)  έχει υποβάλει ψευδή στοιχεία στο πλαίσιο της παροχής των πληροφοριών που 

απαιτούνται ως προϋπόθεση για τη συμμετοχή στη διαδικασία ή δεν έχει παράσχει αυτές 

τις πληροφορίες· 

γ)  είχε προηγουμένως συμμετάσχει στη σύνταξη εγγράφων που χρησιμοποιήθηκαν στη 

διαδικασία ανάθεσης, εφόσον αυτό συνεπάγεται παραβίαση της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης, συμπεριλαμβανομένης ανεπανόρθωτης στρέβλωσης του ανταγωνισμού. 

Ο αρμόδιος διατάκτης γνωστοποιεί στους λοιπούς συμμετέχοντες στη διαδικασία ανάθεσης 

τις σχετικές πληροφορίες που ανταλλάχθηκαν στο πλαίσιο ή ως αποτέλεσμα της συμμετοχής 

του συμμετέχοντος στην προετοιμασία της διαδικασίας χορήγησης όπως αναφέρεται στο 

στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου. Πριν από οποιαδήποτε τέτοια απόρριψη, παρέχεται η 

ευκαιρία στον συμμετέχοντα να αποδείξει ότι η συμμετοχή του στην προετοιμασία της 

διαδικασίας ανάθεσης δεν συνιστά παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. 

 

Αξιολόγηση των κριτηρίων αποκλεισμού 

1. Οι προσφέροντες οφείλουν να υποβάλλουν δεόντως χρονολογημένη και υπογεγραμμένη 

την υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος ΙΙΙ.  

2. Σε περίπτωση ομίλου οικονομικών φορέων, υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υποβάλουν όλα 

τα μέλη του ομίλου. 

3. Ο προσφέρων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση, θα κληθεί να υποβάλει εντός 6 

ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της προσωρινής ανάθεσης της 

σύμβασης και πριν από την υπογραφή της σύμβασης, τα εξής δικαιολογητικά: 

α) κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν εμπίπτει σε μία από τις περιπτώσεις 

αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 136 παράγραφος 1· 

β) πληροφορίες σχετικά με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι μέλη του διοικητικού, 

διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου του συμμετέχοντα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου όσον αφορά τον εν λόγω 

συμμετέχοντα, συμπεριλαμβανομένων των προσώπων και των οντοτήτων που 

ανήκουν στη δομή ιδιοκτησίας και ελέγχου και των πραγματικών δικαιούχων, και 

κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ότι κανένα από τα εν λόγω πρόσωπα δεν εμπίπτει 

σε καμία από τις περιπτώσεις αποκλεισμού που αναφέρονται στο άρθρο 136 

παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως στ). 
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γ) κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία ότι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν 

απεριόριστη ευθύνη για τις οφειλές του εν λόγω συμμετέχοντα δεν εμπίπτουν σε 

περίπτωση αποκλεισμού που αναφέρεται στο άρθρο 136 παράγραφος 1 στοιχεία α) 

ή β).  

4. Ο προσφέρων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση απαλλάσσεται της υποχρέωσης να 

καταθέσει τα αποδεικτικά έγγραφα της παραγράφου 2 στην περίπτωση διεθνών 

οργανισμών που ενεργούν ως προσφέροντες, αν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να έχει 

πρόσβαση σε αυτά τα αποδεικτικά έγγραφα σε εθνική βάση δεδομένων δωρεάν ή αν 

τέτοια έγγραφα έχουν ήδη υποβληθεί σε αυτήν για τους σκοπούς άλλης διαδικασίας 

προμηθειών, και υπό τον όρο ότι η ημερομηνία έκδοσης των εγγράφων δεν υπερβαίνει 

το ένα έτος και ότι τα έγγραφα συνεχίζουν να είναι έγκυρα. Σε αυτή την περίπτωση, ο 

προσφέρων δηλώνει υπεύθυνα ότι τα δικαιολογητικά έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο 

προγενέστερης διαδικασίας προμηθειών, την οποία προσδιορίζει, και ότι καμία 

μεταβολή δεν έχει επέλθει στην κατάστασή του.  

15. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

15.1. Νομική και κανονιστική ικανότητα 

Ο προσφέρων οφείλει να πληροί τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) να είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, εκτός εάν 

πρόκειται για διεθνείς οργανισμούς· 

β) όσον αφορά συμβάσεις υπηρεσιών, να είναι κάτοχος ειδικής άδειας που να 

αποδεικνύει ότι έχει το δικαίωμα να εκτελέσει τη σύμβαση στη χώρα στην οποία είναι 

εγκατεστημένος ή να είναι μέλος ειδικής επαγγελματικής οργάνωσης. 

15.2. Χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα 

Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει επαρκείς χρηματοδοτικούς και οικονομικούς πόρους ώστε 

να είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις και έχοντας 

υπόψη την αξία και την έκταση της σύμβασης. Εάν, βάσει των πληροφοριών που του παρέχει 

ο προσφέρων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αμφιβολίες ως προς τους χρηματοδοτικούς 

πόρους του προσφέροντος ή εάν αυτοί είναι ανεπαρκείς για την εκτέλεση της σύμβασης, 

τότε η προσφορά μπορεί να απορριφθεί χωρίς να δικαιούται ο προσφέρων να απαιτήσει 

οποιαδήποτε χρηματική αποζημίωση. 

Εξάλλου, για τη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο αυτής της πρόσκλησης υποβολής 

προσφορών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί από τους προσφέροντες μια ελάχιστη 

χρηματοδοτική και οικονομική ικανότητα που θα αξιολογηθεί βάσει των εξής στοιχείων: 

- ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών 750 000 EUR στον τομέα δραστηριότητας που 

καλύπτεται από τη σύμβαση για τα τρία τελευταία οικονομικά έτη· 

- ελάχιστο επίπεδο ασφαλιστικής κάλυψης έναντι επαγγελματικών κινδύνων. 

Η αξιολόγηση της χρηματοδοτικής και οικονομικής ικανότητας πραγματοποιείται βάσει 

των στοιχείων που περιέχονται στα ακόλουθα έγγραφα, τα οποία υποβάλλονται από τους 

προσφέροντες: 

- αποδεικτικά στοιχεία για ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων. 
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- οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσης και κάθε άλλο συναφές 

οικονομικό στοιχείο) ή αποσπάσματα αυτών που αφορούν τις τρεις τελευταίες χρήσεις 

που έχουν κλείσει ή μικρότερο χρονικό διάστημα·  

- δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών του οικονομικού φορέα και του 

κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της 

σύμβασης, για χρονικό διάστημα το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τρεις τελευταίες 

διαθέσιμες οικονομικές χρήσεις. 

 

Εάν ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, 

επιτρέπεται σε αυτόν να αποδείξει την οικονομική και χρηματοδοτική ικανότητά του με 

οποιοδήποτε άλλο έγγραφο κρίνει κατάλληλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  

Ο προσφέρων μπορεί επίσης να επικαλεστεί τις ικανότητες άλλων οντοτήτων, ανεξάρτητα 

από τη νομική φύση των δεσμών που υφίστανται μεταξύ αυτού και των εν λόγω οντοτήτων. 

Στην περίπτωση αυτή, οφείλει να αποδείξει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα διαθέτει τα 

μέσα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, π.χ. με μια βεβαίωση των εν λόγω 

οντοτήτων ότι αναλαμβάνουν να του διαθέσουν τα μέσα αυτά. Σε αυτή την περίπτωση, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την υποψηφιότητα ή την προσφορά, εάν έχει 

αμφιβολίες ως προς τη δέσμευση του τρίτου ή ως προς την χρηματοδοτική ικανότητά του. 

Το Κοινοβούλιο δύναται να απαιτήσει από τον προσφέροντα και από τις άλλες οντότητες να 

έχουν αλληλέγγυο ευθύνη για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τις αυτές περιστάσεις, ένας όμιλος οικονομικών φορέων μπορεί να επικαλεστεί την 

ικανότητα των μελών του ή άλλων οντοτήτων. 

Ο προσφέρων μπορεί επίσης να στηριχθεί στην οικονομική ικανότητα ενός ή περισσοτέρων 

υπεργολάβων, εφόσον αυτοί δεσμευθούν ότι θα συμμετάσχουν στην εκτέλεση της 

σύμβασης. Σε μια τέτοια περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αξιολογήσει την 

ικανότητα του ή των υπεργολάβων σε συνάρτηση με το βαθμό συμμετοχής τους στην 

εκτέλεση της σύμβασης. 

15.3. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο προσφέρων πρέπει να διαθέτει επαρκή τεχνική και επαγγελματική ικανότητα ώστε να είναι 

σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση σύμφωνα με τις συμβατικές διατάξεις και έχοντας υπόψη 

την αξία και την έκταση της σύμβασης. Εάν, βάσει των πληροφοριών που του παρέχει ο 

προσφέρων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αμφιβολίες ως προς την τεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα του προσφέροντος ή εάν αυτή είναι σαφώς ανεπαρκής για την 

εκτέλεση της σύμβασης, τότε η προσφορά μπορεί να απορριφθεί χωρίς να μπορεί ο 

προσφέρων να απαιτήσει οποιαδήποτε χρηματική αποζημίωση. 

Για τη σύμβαση που αποτελεί αντικείμενο αυτής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαιτεί από τους προσφέροντες να διαθέτουν την ακόλουθη 

τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: 

- Τριετή τουλάχιστον πείρα στην παροχή υπηρεσιών παρόμοιων με τις απαιτούμενες για 

τη συγκεκριμένη σύμβαση. 

Η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων τεκμηριώνεται από τα 

κατωτέρω έγγραφα: 

- κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών 

τελευταίων ετών, με αναφορά των ποσών, των ημερομηνιών και των πελατών, 

δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα συνοδευόμενων, κατόπιν αιτήματος, από βεβαιώσεις των 

πελατών. 
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- απόδειξη ίδρυσης και/ή πιστοποίηση αντιστοίχως των συστημάτων περιβαλλοντικής 

διαχείρισης και διαχείρισης της ποιότητας, όπως περιγράφονται κατωτέρω, κατά 

περίπτωση. 

 

Ομοίως, ο προσφέρων μπορεί να επικαλεστεί τις ικανότητες άλλων οντοτήτων, ανεξάρτητα 

από τη νομική φύση των δεσμών που υφίστανται μεταξύ αυτού και των εν λόγω οντοτήτων. 

Στην περίπτωση αυτή, οφείλει να αποδείξει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα διαθέτει τα 

μέσα που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης, π.χ. με μια βεβαίωση των εν λόγω 

οντοτήτων ότι αναλαμβάνουν να του διαθέσουν τα μέσα αυτά. Σε αυτή την περίπτωση, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δικαιούται να αρνηθεί την υποψηφιότητα ή την προσφορά, εάν έχει 

αμφιβολίες ως προς τη δέσμευση του τρίτου ή ως προς την επαγγελματική και τεχνική 

ικανότητά του. 

Εξάλλου, ο προσφέρων μπορεί πάντα να στηριχθεί στην οικονομική ικανότητα ενός ή 

περισσοτέρων υπεργολάβων, εφόσον αυτοί δεσμευθούν ότι θα συμμετάσχουν στην εκτέλεση 

της σύμβασης. Σε μια τέτοια περίπτωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αξιολογήσει την 

ικανότητα του ή των υπεργολάβων σε συνάρτηση με το βαθμό συμμετοχής τους στην 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώσει ότι ένας προσφέρων τελεί σε κατάσταση 

σύγκρουσης συμφερόντων ικανή να επηρεάσει την εκτέλεση της σύμβασης, τότε το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύναται να θεωρήσει ότι ο προσφέρων δεν είναι κατάλληλος για 

να εκτελέσει τη σύμβαση.  

Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Στην προσφορά του, ο προσφέρων οφείλει να επισυνάψει αντίγραφο πιστοποιητικού 

εκδοθέντος από ανεξάρτητο οργανισμό με το οποίο βεβαιώνεται η συμμόρφωση με το 

κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) ή με το 

διεθνές πρότυπο ISO 14001,  αντίστοιχο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχεται ισοδύναμα 

πιστοποιητικά εκδοθέντα από οργανισμούς εγκατεστημένους σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ο ανεξάρτητος οργανισμός που εξέδωσε το πιστοποιητικό οφείλει να τηρεί τη νομοθεσία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα περί πιστοποίησης. Διαφορετικά, 

το πιστοποιητικό δεν θα γίνει δεκτό από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως τεκμήριο για τη 

συμμόρφωση του προσφέροντος.  

Εάν ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά, μπορεί 

να υποβάλει άλλα δικαιολογητικά που να επιτρέπουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να 

εκτιμήσει κατά πόσον έχει θέσει σε εφαρμογή μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

ισοδύναμα με εκείνα που προβλέπουν τα ζητούμενα περιβαλλοντικά πρότυπα. 

Πρότυπα διαχείρισης της ποιότητας 

Στην προσφορά του, ο προσφέρων οφείλει να επισυνάψει αντίγραφο πιστοποιητικού 

εκδοθέντος από ανεξάρτητο οργανισμό που να βεβαιώνει ότι τηρεί ένα αναγνωρισμένο 

πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, όπως τη σειρά ISO 9000, ή ισοδύναμο. Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο δέχεται ισοδύναμα πιστοποιητικά εκδοθέντα από οργανισμούς 

εγκατεστημένους σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλους ανεξάρτητους 

διαπιστευμένους οργανισμούς.. 

Σε κάθε περίπτωση, ο ανεξάρτητος οργανισμός που εξέδωσε το πιστοποιητικό πρέπει να 

τηρεί τις σειρές ευρωπαϊκών προτύπων περί πιστοποίησης. 
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Εξάλλου, εάν ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει την απαιτούμενη πιστοποίηση, 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να δεχθεί άλλα αποδεικτικά για μέτρα ισοδύναμα με 

εκείνα που προβλέπουν τα πρότυπα διασφάλισης της ποιότητας. 

16. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

Η σύμβαση θα ανατεθεί στην προσφορά με την καλύτερη αναλογία τιμής-ποιότητας.  

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει βάσει των ακολούθων κριτηρίων: 

1) τιμή· 

2) γεωγραφική θέση του έργου·  

3) ποιότητα των αντισταθμιστικών πιστωτικών μορίων - απαιτήσεις παρακολούθησης·  

4) ποιότητα των αντισταθμιστικών πιστωτικών μορίων σε σχέση με δείκτες βιώσιμης 

ανάπτυξης και Gold Standard. 

 

Κριτήριο «τιμή» -1: 

Οι βαθμολογητές θα απονείμουν για το κριτήριο «τιμή» μέχρι και 30 πόντους. 

 

Η συνολική τιμή της προσφοράς θα υπολογιστεί με τη στάθμιση της προσφερόμενης για το 

κάθε έργο τιμής και της ποσότητας των πιστωτικών μορίων που αυτό προσφέρει. 

 

Τον μέγιστο αριθμό των 30 πόντων θα λάβει η φθηνότερη προσφορά που θα πληρεί τα 

απαιτούμενα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής και τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις κατά 

τα οριζόμενα στην παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων.  

 

Οι άλλες προσφορές θα λάβουν πόντους αναλογικά προς την απόκλισή τους από τη 

φθηνότερη προσφορά. Για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου της τιμής θα χρησιμοποιηθεί ο 

εξής τύπος: 

(Pm / Po) * μέγιστος αριθμός πόντων προς απονομή 

Pm: τιμή φθηνότερης προσφοράς 

Po: τιμή της υπό βαθμολόγηση προσφοράς 

 

Ποιοτικά κριτήρια 

 

Τα διάφορα ποιοτικά κριτήρια θα βαθμολογηθούν με την εξής στάθμιση: 

 

- Ποιοτικό κριτήριο 2 Έως και 40 πόντους 

- Ποιοτικό κριτήριο 3 Έως και 15 πόντους 

- Ποιοτικό κριτήριο 4  Έως και 15 πόντους 

 

Η ποιότητα κάθε έργου που προσφέρεται σε δεδομένη προσφορά βαθμολογείται πρώτα 

χωριστά. Ο συνολικός βαθμός ποιότητας μιας προσφοράς θα υπολογιστεί με τη στάθμιση 

του βαθμού που θα λάβει το κάθε έργο και της ποσότητας των πιστωτικών μορίων που 

προσφέρει. 

 

Ποιοτικό κριτήριο 2 - Γεωγραφική θέση 

-  Θα προτιμηθούν προσφορές με αντισταθμιστικά πιστωτικά μόρια προερχόμενα από έργα 

σε χώρες της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (χώρες 
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ΑΚΕ), κατά τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης 

υποβολής προσφορών. Τα έργα που βρίσκονται σε αυτές τις χώρες θα λάβουν ως εκ 

τούτου τον μέγιστο αριθμό πόντων (40) σε αυτό το ποιοτικό κριτήριο. 

 

-  Τα έργα σε χώρες άλλες από τις χώρες ΑΚΕ, δηλ. σε χώρες καλυπτόμενες από την 

Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ) με καταρτισμένα εθνικά σχέδια δράσης, τα έργα 

σε χώρες καλυπτόμενες από την Ευρωμεσογειακή Εταιρική Σχέση (Euromed)/Ένωση για 

τη Μεσόγειο (UfM), τα έργα σε χώρες που είναι υποψήφιες για ένταξη στην ΕΕ και σε 

κράτη μέλη της ΕΕ θα λάβουν έως και 10 πόντους. 

 

Ποιοτικό κριτήριο 3 - Ποιότητα των πληροφοριών σχετικά με τις επιπτώσεις των 

αγοραζόμενων πιστωτικών μορίων 

Τα περιβαλλοντικά οφέλη από τα αγοραζόμενα πιστωτικά μόρια και τα έργα πρέπει να 

επεξηγηθούν ευκρινώς. Πρέπει να παρασχεθούν λεπτομέρειες για τις επιπτώσεις των έργων: 

ακριβής γεωγραφική θέση του (των) έργου (ων) (περιφέρεια, πόλεις) και αντίκτυπος του 

(των) έργου (ων) στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (ακριβή στοιχεία, 

καθώς και πληροφορίες για την ποσότητα που εκφράζεται σε t CO2eq). Το ενημερωτικό 

υλικό πρέπει να καταδεικνύει με ποιον τρόπο και σε ποιον βαθμό συμβάλλει το έργο (ή τα 

έργα) σε μείωση των αερίων θερμοκηπίου που αντιστοιχεί στα πιστωτικά μόρια εκπομπών 

άνθρακα που αγόρασε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκ μέρους όλων των συμμετεχόντων 

θεσμικών οργάνων. Έως και 15 πόντοι μπορούν να απονεμηθούν σε αυτό το κριτήριο. 

 

Ποιοτικό κριτήριο 4 - Ποιότητα των αντισταθμιστικών μορίων σε σχέση με το Gold Standard 

και τους Δείκτες Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 

Τα έργα σε αναπτυσσόμενες χώρες, κατά τα οριζόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών πρέπει να είναι επιπέδου Gold Standard ή 

Gold Standard CDM. 

 

Τα έργα επιπέδου CDM Gold Standard που έχουν θετικό αντίκτυπο στον μέγιστο αριθμό 

δεικτών βιώσιμης ανάπτυξης που παρατίθενται στο «Gold Standard Passport» θα λάβουν τον 

μέγιστο αριθμό πόντων σε αυτό το ποιοτικό κριτήριο. Ο βαθμός θα φθίνει σε συνάρτηση με 

τον αριθμό των δεικτών3 που τηρούνται. 

 

Έως και 15 πόντοι μπορούν να απονεμηθούν σε αυτό το κριτήριο. Τα έργα που δεν είναι 

επιπέδου (CDM) Gold Standard μπορούν να λάβουν βαθμό έως και 5 πόντους σε αυτό το 

ποιοτικό κριτήριο. 

 

Η ποιότητα μιας προσφοράς θα βαθμολογηθεί ως εξής: 

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

QT : συνολικός βαθμός ποιότητας για μια προσφορά 

Q1 : βαθμός ποιότητας του πρώτου προσφερόμενου έργου 

                                                 
3 Ποιότητα του Αέρα, Ποιότητα και Ποσότητα του Νερού, Κατάσταση του Εδάφους, Άλλοι Ρύποι, 

Βιοποικιλότητα, Ποιότητα της Απασχόλησης, Βιοπορισμός των Φτωχών, Πρόσβαση σε φθηνή και καθαρή 

ενέργεια, Ανθρώπινη και θεσμική Ικανότητα, Ποσοτική απασχόληση και δημιουργία εισοδηματικών 

πόρων, Ισοζύγιο Πληρωμών και Επενδύσεων, Μεταβίβαση Τεχνολογίας και Τεχνολογική Αυτάρκεια. 
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C1: Αριθμός αντισταθμιστικών πιστωτικών μορίων προερχόμενων από το πρώτο έργο, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος Ι.Β. («Πίνακας τιμών») 

 

Ακολούθως, για το συσχετισμό ποιότητας-τιμής, θα εφαρμοστούν τα εξής: 

Ο βαθμός του κριτηρίου της τιμής [(Pm / Po) * μέγιστος αριθμός πόντων προς απονομή] θα 

προστεθεί στον βαθμό που δόθηκε στα ποιοτικά κριτήρια.  

 

Θα πρωτεύσει η προσφορά που θα έχει τον μεγαλύτερο βαθμό. 


