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www.efsa.europa.euΑξιόπιστη επιστήμη για ασφαλή τρόφιμα 

Προμήθεια υπηρεσιών της EFSA  
γιατί, τι, ΠΩΣ 

ΠΩΣ ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ;

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ 

Για αγορέςs άνω των140.000 €.
Ανοιχτό σε όλους τους οικονομικούς φορείς 
με πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ.
Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ε.Ε. με χρονικό περιθώριο 
τουλάχιστον 37 ημερών για την 
υποβολή προσφορών.

Για αγορές οποιασδήποτε αξίας, η 
σύμβαση μπορεί να ανατεθεί απευθείας 
σε οικονομικό φορέα χωρίς να απαιτείται 
πρόσκληση υποβολής προσφορών, στις 
περιστάσεις που περιγράφονται στην παρ. 
11.1 του Παραρτήματος 1 του 
Δημοσιονομικού  Κανονισμού  της Ε.Ε. 
Παραδείγματα: 

Μονοπώλιο λόγω ιδιοκτησίας / 
προστασίας αποκλειστικών δικαιωμάτων.
Εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη λόγω 
απρόβλεπτων γεγονότων.

Κάτω από 15.000 € 
Πρόσκληση σε τουλάχιστον 1 
άμεση πρόσκληση χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα.

Πάνω από15,000 € και κάτω από 60,000 €
Πρόσκληση σε  τουλάχιστον 3
Δημοσίευση πρόσκλησης εκ των προτέρων στον ιστότοπο 
της EFSA για εκδήλωση ενδιαφέροντος, στη συνέχεια 
άμεση πρόσκληση.
Πάνω από  60,000 € και κάτω από140,000 €
Πρόσκληση σε τουλάχιστον 5 
Δημοσίευση  πρόσκλησης εκ των προτέρων στον ιστότοπο 
της EFSA για εκδήλωση  ενδιαφέροντος, στη συνέχεια 
άμεση πρόσκληση. 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΑΜΕΣΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ

Μία σύμβαση πλαισίου που έχει υπογραφεί με έναν 
ανάδοχο (μεμονωμένος οργανισμός ή κοινοπραξία).

Μεμονωμένη 
(Single)
Κατά σειρά 
κατάταξης 
(Cascade) 

Μία σύμβαση πλαίσιο  που έχει υπογραφεί με 
διαφορετικούς αναδόχους και έχει ανατεθεί με 
σειρά κατάταξης. 

Επανεκκίνηση 
διαγωνισμού  
(Re-opening 
competition)

Μία σύμβαση πλαίσιο  που έχει υπογραφεί με ομάδα 
αναδόχων οι οποίοι διαγωνίζονται για 
συγκεκριμένες αναθέσεις.

Τα ακριβή παραδοτέα και το
χρονοδιάγραμμα είναι γνωστά

ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ /
ΦΟΡΜΕΣ 
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Τα ακριβή παραδοτέα και το
χρονοδιάγραμμα είναι γνωστά

Τα ακριβή παραδοτέα & 
το χρονοδιάγραμμα                                       
ΔΕΝ είναι γνωστά

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες που σχετίζονται με τις δημόσιες συμβάσεις της EFSA, συμβουλευτείτε τον Τίτλο VII του 
∆ημοσιονομικού  Κανονισμού της ΕΕ του 2018  και https://www.efsa.europa.eu/en/calls/procurement. Οι κατευθυντήριες οδηγίες της EFSA για τους διαγωνιζόμενους εξηγούν 
λεπτομερώς κάθε βήμα των διαδικασιών προμηθειών της. 
Η EFSA απονέμει έργα μέσω επιχορηγήσεων σε οργανισμούς που έχουν οριστεί από το κράτος μέλος τους για να υποστηρίξουν την EFSA στην αποστολή της και οι 
οποίοι περιλαμβάνονται στον κατάλογο των Αρμόδιων Οργανισμών του άρθρου 36. Μάθετε περισσότερα από αυτό το infographic.

Η EFSA είναι ο ιδιοκτήτης των παραδοτέων των 
συμβολαίων με εξαίρεση εκείνων που υπόκεινται σε 
προϋπάρχοντα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η EFSA 
μπορεί να κάνει χρήση των παραδοτέων της σύμβασης που της 
ανήκουν, χωρίς να διαβουλευτεί με τον ανάδοχο.

Κάτοχος μόνο τμημάτων των παραδοτέων που υπόκεινται 
σε προϋπάρχοντα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Εάν ο 
ανάδοχος θέλει να κάνει χρήση ή να δημοσιεύσει παραδοτέα 
της σύμβασης που ανήκουν στην EFSA, πρέπει να ζητήσει εκ 
των προτέρων άδεια  από την EFSA.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΔΟΧΟΣEFSA

Η EFSA αγοράζει υπηρεσίες και προμήθειες μέσω δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ και τις βασικές αρχές 
της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης, του ευρύτερου ανταγωνισμού, της αναλογικότητας και της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης. 

Κατά την υποβολή προσφορών για τις διαδικασίες προμηθειών της EFSA, οι προσφέροντες μπορούν να υποβάλουν προσφορά 
μόνοι ως μία οντότητα ή σε κοινή προσφορά με εταίρους. Όλοι οι προσφέροντες πρέπει να έχουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ 
για να είναι επιλέξιμοι για την ανάθεση συμβάσεων από την EFSA. Οι προσφέροντες μπορούν επίσης να βασίζονται στη χρήση 
υπεργολάβων στην προσφορά τους. Οι υπεργολάβοι μπορούν να είναι εγκατεστημένοι σε χώρες που δεν έχουν πρόσβαση στην 
αγορά της ΕΕ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην επιμέρους πρόσκληση υποβολής προσφορών.

https://www.efsa.europa.eu/en/procurement/tenders
https://www.efsa.europa.eu/en/procurement/negproc
https://www.efsa.europa.eu/en/procurement/negproc
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32018R1046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32018R1046
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/EFSAguidancefortenderers.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2022-04/infographic_grants_EL.pdf
https://www.efsa.europa.eu/en/calls/procurement
https://www.efsa.europa.eu/en/infographics/efsa-grants-why-what-how
http://www.efsa.europa.eu



