TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2014/24/ESB
frá 26. febrúar 2014
um opinber innkaup og niðurfellingu tilskipunar 2004/18/EB
EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, einkum 53. gr. (1. mgr.), 62. gr. og 114. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

eftir að hafa lagt drög að lagagerð fyrir þjóðþingin,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar Evrópusambandsins ( 1),

með hliðsjón af áliti svæðanefndarinnar ( 2),

í samræmi við almenna lagasetningarmeðferð ( 3),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)

Gerð opinberra samninga af hálfu stjórnvalda aðildarríkja eða fyrir þeirra hönd verður að vera í samræmi við
meginreglur sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins (TFEU), einkum um frjálsa vöruflutninga, staðfesturétt
og frelsi til að veita þjónustu auk meginreglnanna sem af honum leiðir, s.s. um jafna meðferð, bann við mismunun,
gagnkvæma viðurkenningu, meðalhóf og gagnsæi. Sé hins vegar um að ræða opinbera samninga sem fara yfir tiltekið
verðmæti ætti að setja ákvæði til að samræma innkaupaferli í einstökum aðildarríkjum til að tryggja að umræddar
meginreglur séu virtar í reynd og opnað sé fyrir samkeppni í opinberum innkaupum.

2)

Opinber innkaup gegna lykilhlutverki í áætluninni Evrópa 2020, eins og sett er fram í orðsendingu
framkvæmdastjórnarinnar frá 3. mars 2010 sem nefnist „Evrópa 2020: áætlun um snjallhagvöxt, sjálfbæran hagvöxt
og hagvöxt fyrir alla“ („áætlunin Evrópa 2020 um snjallhagvöxt, sjálfbæran hagvöxt og hagvöxt fyrir alla“) sem eitt
af markaðstengdum stjórntækjum til að ná fram snjallhagvexti, sjálfbærum hagvexti og hagvexti fyrir alla og tryggja
jafnframt bestu mögulegu nýtingu opinbers fjármagns. Í þessu skyni ætti að endurskoða og færa til nútímahorfs
reglur um opinber innkaup sem voru samþykktar samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/17/EB ( 4) og
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/18/EB ( 5) til að auka skilvirkni í útgjöldum hins opinbera, einkum að
auðvelda litlum og meðalstórum fyrirtækjum þátttöku í opinberum innkaupum og að gera innkaupendum kleift að
nýta opinber innkaup til stuðnings sameiginlegum samfélagslegum markmiðum. Einnig er þörf á að skýra
grundvallarhugmyndir og -hugtök til að tryggja réttarvissu og samþætta tiltekna þætti í fastmótaðri dómaframkvæmd
Evrópudómstólsins sem tengist efninu.

3)

Við framkvæmd þessarar tilskipunar ætti að taka mið af samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks ( 6),
einkum í tengslum við val á samskiptaaðferðum, tækniforskriftum, valforsendum og skilyrðum varðandi framkvæmd
samnings.

4)

Vegna sífelldrar aukningar á ýmiss konar opinberum aðgerðum hefur reynst nauðsynlegt að skilgreina skýrar sjálft

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Stjtíð. ESB C 191, 29.6.2012, bls. 84.
Stjtíð. ESB C 391, 18.12.2012, bls. 49.
Afstaða Evrópuþingsins frá 15. janúar 2014 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 11. febrúar 2014.
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/17/EB frá 31. mars 2004 um samræmingu reglna um innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu (Stjtíð. ESB L 134, 30.4.2004, bls. 1).
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/18/EB frá 31. mars 2004 um samræmingu reglna um útboð og gerð opinberra verksamninga, vörusamninga og þjónustusamninga (Stjtíð. ESB L 134, 30.4.2004, bls. 114).
Samþykkt með ákvörðun ráðsins 2010/48/EB frá 26. nóvember 2009 um staðfestingu Evrópubandalagsins á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (Stjtíð. ESB L 23, 27.1.2010, bls. 35).

hugtakið innkaup, sú skýring ætti þó ekki að víkka gildissvið þessarar tilskipunar samanborið við tilskipun
2004/18/EB. Reglum Sambandsins um opinber innkaup er ekki ætlað að ná til allra tegunda útgreiðslna á opinberum
fjármunum heldur einungis þeirra sem ætlaðir eru til kaupa fyrir tilstilli opinbers samnings, á verki, vöru eða
þjónustu. Gera ætti grein fyrir að slík kaup á verkum, vörum eða þjónustu ættu að vera með fyrirvara um þessa
tilskipun hvort sem framkvæmdin er í gegnum kaup, leigu eða með öðru samningsbundnu formi.
Hugtakið kaup ætti að túlka í víðum skilningi þess að afla ávinnings af verkum, vörum eða þjónustu sem um er að
ræða, en hefur ekki endilega í för með sér yfirfærslu eignarréttar til samningsyfirvalda. Enn fremur fellur fjármögnun
starfsemi ein og sér, einkum í formi styrkja, sem oft er tengd skyldu til endurgreiðslu fjárhæðarinnar sem móttekin
var, í þeim tilvikum sem hún er ekki notuð í þeim tilgangi sem ætlaður var, ekki undir gildissvið reglna um opinber
innkaup. Að sama skapi ætti ekki að túlka aðstæður þar sem allir aðilar, sem uppfylla tiltekin skilyrði hafa rétt á að
annast ákveðið verkefni án þess að nokkurt val fari fram, s.s. við neytendaval og þjónustuávísanir, sem innkaup
heldur einfaldlega fyrirkomulag leyfisveitinga (t.d. leyfi fyrir lyfjum eða læknisþjónustu).

5)

Rétt er að minna á að þessi tilskipun skuldbindur aðildarríki á engan hátt til að útvista eða finna þriðja aðila til að
veita þjónustu sem þau vilja sjálf veita eða skipuleggja eftir öðrum leiðum en með opinberum samningum í skilningi
þessarar tilskipunar. Tilskipunin ætti ekki að ná yfir þjónustustarfsemi sem byggist á lögum, reglum eða
ráðningarsamningum. Í sumum aðildarríkjum gæti þetta t.d. átt við um tiltekna þjónustu á vegum stjórnsýslu- og
ríkisstofnana, s.s. þjónustu á sviði framkvæmda- og löggjafarvaldsins eða tiltekna samfélagsþjónustu, s.s.
utanríkisþjónustu eða þjónustu tengda dómsmálum eða lögboðnar almannatryggingar.

6)

Einnig er rétt að minna á að þessi tilskipun ætti ekki að hafa áhrif á löggjöf aðildarríkjanna um almannatryggingar.
Hún ætti ekki heldur að ná yfir aukið frelsi í þjónustu í almannaþágu sem hefur almenna efnahagslega þýðingu og
bundin er við opinbera aðila eða einkaaðila, eða einkavæðingu opinberra stofnana sem veita þjónustu.

Ekki er síður nauðsynlegt að minna á að aðildarríkjum er frjálst að skipuleggja hvernig þau standa að lögboðinni
félagsþjónustu eða annarri þjónustu, s.s. póstþjónustu, annaðhvort sem þjónustu í almannaþágu er hefur almenna
efnahagslega þýðingu eða sem þjónustu í almannaþágu sem er ekki af efnahagslegum toga eða sem blöndu af þessu
tvennu. Rétt þykir að skýra að þjónusta í almannaþágu, sem er ekki af efnahagslegum toga, ætti ekki að falla undir
gildissvið þessarar tilskipunar.

7)

Að lokum er einnig rétt að minna á að þessi tilskipun hefur ekki áhrif á frelsi lands-, svæðis- og staðaryfirvalda til að
skilgreina, í samræmi við lög Sambandsins, þjónustu í almannaþágu er hefur almenna efnahagslega þýðingu, umfang
hennar og einkenni þjónustunnar sem veita skal, þ.m.t. öll skilyrði er varða gæði þjónustunnar, til þess að ná fram
opinberum stefnumiðum sínum. Þessi tilskipun ætti ekki heldur að hafa áhrif á heimild lands-, svæðis- og
staðaryfirvalda til að útvega, bjóða upp á og fjármagna þjónustu í almannaþágu er hefur almenna efnahagslega
þýðingu í samræmi við 14. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og bókun nr. 26 sem fylgir sáttmálanum
um starfshætti Evrópusambandsins og sáttmálanum um Evrópusambandið. Í þessari tilskipun er að auki ekki fjallað
um fjármögnun þjónustu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu eða um kerfi aðstoðar sem aðildarríkin veita,
einkum á sviði félagsmála, í samræmi við samkeppnisreglur Sambandsins.

8)

Samningur ætti því aðeins að teljast opinber verksamningur ef efni hans varðar sérstaklega framkvæmd þeirra verka
sem tilgreind eru í II. viðauka, jafnvel þótt samningurinn taki til annarrar þjónustu sem er nauðsynleg til að unnt sé að
vinna þessi verk. Opinberir þjónustusamningar geta við ákveðnar aðstæður náð yfir verk, einkum þegar um er að
ræða rekstur fasteigna. Ef slík verk tengjast meginefni samningsins, og eru því hugsanlega afleiðing af eða viðbót við
hann, telst það þó ekki gild ástæða fyrir því að flokka samning um almannaþjónustu sem opinberan verksamning að
hann taki til slíkra verka.

Í ljósi þess hve opinberir verksamningar eru fjölbreytilegir ættu samningsyfirvöld þó að geta valið um hvort þau gera

samning um hönnun og framkvæmd verks aðgreint eða sameiginlega. Þessari tilskipun er ekki ætlað að segja fyrir
um hvort gera skuli samninga sameiginlega eða aðgreint.

9)

Við framkvæmd verks, er samsvarar þeim kröfum sem samningsyfirvald hefur tilgreint, er það forsenda að
yfirvaldið, sem um er að ræða, hafi gert ráðstafanir til skilgreina tegund verksins eða, að lágmarki, að það hafi haft
afgerandi áhrif á áætlanagerðina. Hvort heldur að verktaki annast alla framkvæmd verksins eða hluta hennar á eigin
vegum eða tryggir framkvæmd þeirra með öðrum leiðum ætti ekki að breyta flokkun samningsins sem verksamnings,
svo fremi sem verktakinn tekur á sig beina eða óbeina skuldbindingu sem er framfylgjanleg samkvæmt lögum til að
tryggja að verkið verði framkvæmt.

10) Hugtakið „samningsyfirvöld“ og einkum hugtakið „aðilar sem heyra undir opinberan rétt“ hafa ítrekað verið tekin til
skoðunar í dómaframkvæmd Evrópudómstólsins. Rétt er taka skýrt fram að persónulegt gildissvið þessarar
tilskipunar ætti að haldast óbreytt og af þeim sökum er rétt að halda skilgreiningunum sem Dómstóllinn byggir
sjálfur á og að fella inn tiltekinn fjölda útskýringa sem þessi dómaframkvæmd hefur í för með sér til að efla skilning
á skilgreiningunum sjálfum án þess að ætlunin sé að breyta skilningi á hugtökunum eins og þau eru útfærð í
dómaframkvæmdinni. Því ætti að koma skýrt fram að aðili, sem starfar við eðlileg markaðsskilyrði í hagnaðarskyni
og ber tapið af starfsemi sinni, ætti ekki að teljast „aðili sem heyrir undir opinberan rétt“, þar sem þær þarfir í
almannaþágu, sem hann var stofnaður til að mæta, eða hefur verið falið að mæta, geta talist vera iðnaðar- eða
viðskiptalegs eðlis.
Dómstóllinn hefur að sama skapi skoðað skilyrðið, sem varðar uppruna fjármögnunar aðilans sem á í hlut, og hefur
m.a. skýrt út að fjármagnaður „að mestu leyti“ þýði að meira en hálfu leyti og að til slíkrar fjármögnunar geti talist
greiðslur frá notendum sem eru lagðar á, reiknaður og innheimtar í samræmi við reglur opinbers réttar.

11) Þegar um er að ræða blandaða samninga ætti það að ákvarðast með hliðsjón af meginefni samningsins hvaða reglur
ættu að gilda um hann, ef ekki er hægt að aðskilja mismunandi hluta samningsins á hlutlægan hátt. Því ætti að koma
skýrt fram hvernig samningsyfirvöld ættu að skera úr um hvort mismunandi hlutar samnings séu aðskiljanlegir eða
ekki. Slík skýring ætti að vera byggð á viðkomandi dómaframkvæmd Evrópudómstólsins.

Taka ætti ákvörðun í hverju tilviki fyrir sig þar sem yfirlýstur eða ætlaður ásetningur samningsyfirvalds um að líta á
hina ýmsu hluta blandaðs samnings sem óaðskiljanlega ætti ekki að duga til, heldur ætti að styðja hann með
hlutlægum sönnunargögnum sem geta réttlætt hann og nauðsyn þess að gera stakan samning. Slík réttlætanleg þörf til
að gera stakan samning gæti t.d. verið fyrir hendi þegar bygging stakrar byggingar á í hlut, sem að hluta á að vera í
beinni notkun hlutaðeigandi samningsyfirvalds og að öðrum hluta starfrækt á grundvelli sérleyfis, t.d. til að útvega
almenningi bílastæði. Koma ætti skýrt fram að nauðsyn þess að gera stakan samning getur stafað af ástæðum sem eru
bæði tæknilegs og efnahagslegs eðlis.

12) Ef um er að ræða blandaða samninga, sem hægt er að aðskilja, er samningsyfirvöldum ávallt frjálst að gera aðskilda
samninga fyrir aðskilda hluta hins blandaða samnings, en í því tilviki ættu ákvæðin, sem gilda um einstaka hluta
samningsins, að ákvarðast eingöngu af einkennum þess sérstaka samnings. Ef samningsyfirvöld velja, hins vegar, að
bæta öðrum þáttum inn í innkaupin, hvert sem verðmæti þeirra er eða hvaða lagareglur sem hefðu gilt um
viðbótarþættina, ætti sú höfuðregla að gilda að ef gera ætti samning samkvæmt ákvæðum þessarar tilskipunar, og ef
hann er gerður einn og sér, ætti þessi tilskipun að gilda áfram um blandaða samninginn í heild.

13) Þó ætti að setja sérákvæði um blandaða samninga sem hafa hliðar er snúa að vörnum eða öryggi eða hluta sem ekki
falla undir gildissvið sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins. Í slíkum tilvikum ætti að vera mögulegt að beita
ekki þessari tilskipun, að því tilskildu að gerð staks samnings sé réttlætanleg af hlutlægum ástæðum og að
ákvörðunin um að gera stakan samning sé ekki tekin í þeim tilgangi að undanskilja samninga frá beitingu þessarar
tilskipunar eða tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2009/81/EB ( 7). Rétt er að taka fram að ekki ætti að hindra
samningsyfirvöld í að velja að beita þessari tilskipun gagnvart tilteknum blönduðum samningum í stað þess að beita
(7)

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/81/EB frá 13. júlí 2009 um samræmingu reglna um útboð og gerð samningsyfirvalda eða samningsstofnana á tilteknum verksamningum, vörusamningum og þjónustusamningum á sviði varnarog öryggismála og um breytingu á tilskipunum 2004/17/EB og 2004/18/EB (Stjtíð. ESB L 216, 20.8.2009, bls. 76).

tilskipun 2009/81/EB.

14) Koma ætti skýrt fram að túlka ætti hugtakið „rekstraraðili“ vítt þannig að það taki til allra aðila og/eða stofnana sem
bjóða framkvæmd verka, vöruafhendingu eða þjónustustarfsemi á markaði, án tillits til þess samkvæmt hvaða
lögákveðna rekstrarformi þeir hafa kosið að starfa. Því ættu fyrirtæki, útibú, dótturfyrirtæki, sameignarfélög,
samvinnufélög, félög með takmarkaða ábyrgð, ríkisháskólar og einkaháskólar, og allar aðrar tegundir aðila en
einstaklingar að falla undir hugtakið rekstraraðili undir öllum kringumstæðum, hvort sem um er að ræða „lögaðila“
eða ekki.

15) Koma ætti skýrt fram að hópar rekstraraðila, þ.m.t. þar sem þeir hafa komið saman til að mynda tímabundin samtök,
geta tekið þátt í útboðsferli án þess að nauðsynlegt sé að þeir stofni til sérstaks lögákveðins rekstrarforms. Að því
marki sem nauðsynlegt er, t.d. þar sem krafist er óskiptrar bótaábyrgðar, má gera kröfu um sérstakt rekstrarform
þegar gerður er samningur við slíka hópa.

Einnig ætti að koma skýrt fram að samningsyfirvöld ættu að geta sett fram með ótvíræðum hætti hvernig hópar
rekstraraðila eigi að fara að kröfum um efnahagslega og fjárhagslega stöðu, eins og sett er fram í þessari tilskipun,
eða viðmiðunum um tæknilega og faglega getu sem krafist er af rekstraraðilum sem taka þátt á eigin vegum.

Þegar hópar rekstraraðila framkvæma samninga getur verið nauðsynlegt að setja skilyrði sem einstakir þátttakendur
þurfa ekki að hlíta. Meðal slíkra skilyrða, sem ættu að vera réttlætanleg á grundvelli hlutlægra ástæðna og vera í
samræmi við meðalhófsregluna, gæti t.d. verið krafan um að myndað sé sameiginlegt fyrirsvar eða skipaður leiðandi
samstarfsaðili að því er varðar innkaupaferlið eða krafa um upplýsingar um hvernig þeir eru samsettir.
16) Samningsyfirvöld ættu að nýta allar mögulegar leiðir, sem þau hafa aðgang að samkvæmt landslögum, til þess að
koma í veg fyrir röskun á opinberum innkaupaferlum sem stafar af hagsmunaárekstrum. Þeirra á meðal gætu verið
reglur sem greina, koma í veg fyrir og lagfæra hagsmunaárekstra.
17) Með ákvörðun ráðsins 94/800/EB ( 8) var samþykktur sérstaklega samningur Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um
opinber innkaup (samningurinn um opinber innkaup). Samningurinn um opinber innkaup hefur að markmiði að koma
á marghliða ramma um jafnvæg réttindi og skyldur sem tengjast opinberum samningum með það í huga að efla frelsi
í alþjóðaviðskiptum. Vegna samninga sem falla undir 1., 2., 4. og 5. viðauka og almennar athugasemdir við I. viðbæti
Evrópusambandsins við samning Alþjóðaviðskiptastofnunarinnar um opinber innkaup og einnig undir aðra
alþjóðasamninga, sem Sambandið er bundið af, ættu samningsyfirvöld að uppfylla skyldur samkvæmt þessum
samningum með því að beita þessari tilskipun gagnvart rekstraraðilum þriðju landa sem eru undirritunaraðilar að
samningunum.
18) Samningurinn um opinber innkaup gildir um samninga yfir vissum viðmiðunarfjárhæðum sem ákvarðaðar eru í
samningnum um opinber innkaup og eru tilgreindar í sérstökum dráttarréttindum. Rétt er að aðlaga
viðmiðunarfjárhæðirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, til að tryggja að þær samsvari fjárhæðum í evrum
sem jafngilda viðmiðunarfjárhæðunum í samningnum um opinber innkaup. Í þessu sambandi ætti einnig að setja
ákvæði um reglubundna endurskoðun á viðmiðunarfjárhæðum sem tilgreindar eru í evrum til að laga þær, með
hreinni stærðfræðiaðferð, að hugsanlegum breytingum á gengi evru gagnvart sérstökum dráttarréttindum. Auk
þessara reglubundnu stærðfræðilegu aðlagana ætti að skoða hvort hækka ætti viðmiðunarfjárhæðirnar sem
ákvarðaðar eru í samningnum um opinber innkaup í næstu samningalotu um efnið.
19) Gera ætti ljóst að við mat á verðmæti samnings verður að taka tillit til allra tekna hvort sem tekið er við þeim frá
samningsyfirvaldinu eða þriðju aðilum. Einnig ætti að gera það ljóst að við mat á viðmiðunarfjárhæðum ber að skilja
hugtakið sambærilegar vörur sem vörur, sem ætlaðar eru til sömu eða sambærilegrar notkunar, s.s. röð matvæla eða
ýmiss konar skrifstofuhúsgagna. Venjulega myndi rekstraraðili, sem starfar á viðkomandi sviði, vera líklegur til að
eiga slíkar vörur sem væru hluti af venjulegu vöruúrvali hans.
(8)

Ákvörðun ráðsins 94/800/EB frá 22. desember 1994 um samþykki af hálfu Evrópubandalagsins, að því er varðar málefni sem falla undir valdsvið þess, á samningunum sem náðust í Úrúgvælotu marghliða samningaviðræðnanna (1986 til
1994) (Stjtíð EB L 336, 23.12.1994, bls. 1).

20) Til þess að meta verðmæti tiltekinna innkaupa ætti að taka fram að því aðeins ætti að vera heimilt að byggja
verðmatið á verðmæti undirskipaðra hluta innkaupanna að það sé réttlætt með hlutlægum rökum. Sem dæmi mætti
rökstyðja að verðmæti samnings væri metið hjá aðskilinni rekstrareiningu samningsyfirvaldsins, s.s. skólum eða
leikskólum, að því tilskildu að einingin sem um ræðir beri sjálf ábyrgð á innkaupum sínum. Gera má ráð fyrir að svo
sé þegar sérstök rekstrareining sér sjálf um innkaupaferlin og tekur ákvarðanir um kaup, er sjálf með sérstakan
fjárhagslið vegna innkaupanna sem um er að ræða, gerir sjálf samninginn og fjármagnar hann af fjárveitingu sem hún
hefur yfir að ráða. Undirskipaður hluti er ekki réttlætanlegur ef samningsyfirvaldið skipuleggur aðeins innkaupin með
dreifstýrðum hætti.
21) Opinberir samningar, gerðir af samningsyfirvöldum sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu og
sem varða slíka starfsemi, falla undir gildissvið tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB ( 9). Samningar,
sem samningsyfirvöld gera í tengslum við þjónustustarfsemi á þeirra vegum vegna sjó- og strandflutninga og
flutninga á ám og vötnum, skulu þó falla undir gildissvið þessarar tilskipunar.
22) Þar sem þessari tilskipun er beint til aðildarríkjanna gildir hún ekki um innkaup af hálfu alþjóðastofnana fyrir eigin
hönd og á eigin reikning. Hins vegar er nauðsynlegt að gera grein fyrir því að hvaða marki beita ætti þessari tilskipun
gagnvart innkaupum sem falla undir sérstakar alþjóðlegar reglur.
23) Við gerð opinberra samninga vegna tiltekinnar hljóð- og myndmiðlunar- og útvarpsþjónustu af hálfu veitenda
fjölmiðlaþjónustu ætti að gefa kost á því að taka tillit til menningarlegra eða félagslega mikilvægra þátta sem valda
því að ekki er heppilegt að beita reglum um opinber innkaup. Af þeim sökum ætti að gera undantekningu um
opinbera þjónustusamninga, sem veitendur fjölmiðlaþjónustu gera sjálfir, vegna kaupa, þróunar, framleiðslu eða
samframleiðslu á efni sem er tilbúið til notkunar og annarrar undirbúningsþjónustu, t.d. varðandi handrit eða listræna
framkvæmd, sem nauðsynleg er fyrir framleiðslu efnisins. Einnig ætti að koma skýrt fram að undantekningin ætti að
gilda jafnt um útvarps- og sjónvarpsþjónustu og pöntunarþjónustu (ólínuleg þjónusta). Þessi undantekning ætti þó
ekki gilda um afhendingu tæknilegs búnaðar sem er nauðsynlegur fyrir framleiðslu, sameiginlega framleiðslu og
útsendingu slíks efnis.
24) Rétt er að minna á að gerðardóms- og sáttagerðarþjónusta og önnur svipuð form við lausn deilumála utan dómstóla er
venjulega veitt af aðilum eða einstaklingum sem samþykki ríkir um eða eru valdir á þann hátt sem ekki fellur undir
reglur um innkaup. Gera ætti grein fyrir að þessi tilskipun gildir ekki um þjónustusamninga um veitingu slíkrar
þjónustu, hvernig svo sem þeim er lýst samkvæmt landslögum.
25) Ýmis lögfræðiþjónusta er veitt af hálfu þjónustuveitenda sem dómstóll í aðildarríki tilnefnir, hún felur í sér að
lögfræðingar fara með málflutning fyrir skjólstæðinga í dómsmálum, lögbókendur verða að veita hana eða hún er í
tengslum við beitingu opinbers valds. Slík lögfræðiþjónusta er venjulega veitt af aðilum eða einstaklingum, sem eru
tilnefndir eða valdir á einhvern þann hátt sem ekki fellur undir gildissvið reglna um innkaup, sem dæmi má nefna
tilnefningu ríkislögmanns í tilteknum aðildarríkjum. Því ætti slík lögfræðiþjónusta að falla utan gildissviðs þessarar
tilskipunar.
26) Rétt þykir að tilgreina að hugtakið fjármálagerningur, eins og um getur í þessari tilskipun, hefur hér sömu merkingu
og í annarri löggjöf um innri markaðinn og ef litið er til þess að nýlega var komið á fót Evrópska
fjármálastöðugleikasjóðnum og Evrópska stöðugleikakerfinu ætti að tilskilja að aðgerðir sem fara fram með sjóðnum
og kerfinu ættu að falla utan gildissviðs þessarar tilskipunar. Að síðustu ætti að taka fram að lán ættu að falla utan
gildissviðs þessarar tilskipunar hvort sem þau eru í tengslum við útgáfu verðbréfa eða aðra fjármálagerninga eða aðra
tengda starfsemi.
27) Rétt er að minna á að í 1. mgr. 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1370/2007 ( 10) er ótvírætt
kveðið á um að tilskipun 2004/17/EB og 2004/18/EB gildi annars vegar um þjónustusamninga og hins vegar um
opinbera þjónustusamninga vegna almennra farþegaflutninga með strætisvögnum eða sporvögnum, en reglugerð
(EB) nr. 1370/2007 gildir um sérleyfissamninga um þjónustu vegna almennra farþegaflutninga með strætisvögnum
eða sporvögnum. Enn fremur er rétt að minna á að sú reglugerð gildir áfram um opinbera þjónustusamninga sem og
sérleyfissamninga um þjónustu vegna almennra farþegaflutninga með lestum eða jarðlestum. Til að gera grein fyrir
tengslum milli þessarar tilskipunar og reglugerðar (EB) nr. 1370/2007 ætti að kveða ótvírætt á um að þessi tilskipun
skuli ekki gilda um opinbera þjónustusamninga vegna þjónustu við almenna farþegaflutninga með lestum eða
(9)
(10)

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB frá 26. febrúar 2014 um innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu (Stjtíð. ESB L 94, 28.3.2014, bls. 243).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1370/2007 frá 23. október 2007 um almenna farþegaflutninga á járnbrautum og á vegum og um niðurfellingu á reglugerðum ráðsins (EBE) nr. 1191/69 og (EBE) nr. 1107/70 (Stjtíð. ESB L
315, 3.12.2007, bls. 1).

jarðlestum en gerð þeirra ætti áfram að vera á efnissviði þeirrar reglugerðar. Að því marki sem reglugerð (EB) nr.
1370/2007 veitir svigrúm í landslögum til að víkja frá reglum, sem settar eru í þeirri reglugerð, ætti aðildarríkjum að
vera kleift að kveða á um í landslögum sínum að opinberir þjónustusamningar um almenna farþegaflutninga með
lestum eða jarðlestum skuli gerðir með útboðsferli fyrir samningsgerð samkvæmt almennum reglum þeirra um
opinber innkaup.
28) Þessi tilskipun ætti ekki að gilda um tiltekna neyðarþjónustu, sem stofnanir eða félög sem eru ekki rekin í
hagnaðarskyni veita, þar sem erfitt væri að varðveita eðli þessara samtaka ef velja þyrfti þjónustuveitendur í samræmi
við málsmeðferðina sem sett er fram í þessari tilskipun. Hins vegar ætti undantekningin ekki að vera umfangsmeiri
en ýtrasta nauðsyn krefur. Því ætti að taka ótvírætt fram að flutningur sjúklinga með sjúkraflutningaþjónustu ætti
ekki að vera undanskilinn. Í því samhengi er enn fremur nauðsynlegt að gera grein fyrir því að flokkur 601,
„landflutningar“, í sameiginlega innkaupaorðasafninu, nær ekki til sjúkraflutningaþjónustu sem er í grein 8514 í
sameiginlega innkaupaorðasafninu. Því ætti að taka skýrt fram að þjónusta, sem fellur undir CPV-kóða 85143000-3
og felst einvörðungu í flutningi sjúklinga með sjúkraflutningaþjónustu ætti að falla undir sérreglur sem settar eru
fram fyrir félagsþjónustu og aðra sértæka þjónustu („einfalda fyrirkomulagið“). Af þessum sökum myndu blandaðir
samningar um veitingu sjúkraflutningaþjónustu almennt einnig falla undir einfalda fyrirkomulagið ef verðmæti
flutnings sjúklinga með sjúkraflutningaþjónustu væri meira en verðmæti annarrar sjúkraflutningaþjónustu.

29) Rétt þykir að minna á að þessi tilskipun gildir aðeins um samningsyfirvöld aðildarríkjanna. Ákvæði hennar gilda af
þessum sökum ekki um stjórnmálaflokka þar sem þeir eru ekki samningsyfirvöld. Engu að síður gætu
stjórnmálaflokkar í sumum aðildarríkjum talist aðilar sem heyra undir opinberan rétt.

Hins vegar er tiltekin þjónusta (t.a.m. framleiðsla áróðursmynda og myndbanda) svo órjúfanlega tengd
stjórnmálaskoðunum þjónustuveitandans þegar hún er veitt í tengslum við kosningabaráttu að val á
þjónustuveitendum fer venjulega þannig fram að ekki verður fellt undir gildissvið reglna um innkaup.

Að lokum er rétt að minna á að aðrar reglur gilda um samþykktir og fjármögnun evrópskra stjórnmálaflokka og
stjórnmálastofnana á Evrópuvettvangi en þær sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun.

30) Í vissum tilvikum getur samningsyfirvald eða samband samningsyfirvalda verið eini veitandi tiltekinnar þjónustu og í
tengslum við að veita hana njóta þau einkaréttar samkvæmt lögum og birtum stjórnsýslufyrirmælum sem eru í
samræmi við sáttmálann um starfshætti Evrópusambandsins. Rétt er að taka fram að þessi tilskipun þarf ekki að gilda
um gerð opinberra þjónustusamninga við viðkomandi samningsyfirvald eða samband samningsyfirvalda.

31) Umtalsverð réttaróvissa er um það að hve miklu leyti samningar, sem gerðir eru milli aðila innan opinbera geirans,
ættu að falla undir reglur um opinber innkaup. Viðkomandi dómaframkvæmd Evrópudómstólsins er túlkuð með
mismunandi hætti í aðildarríkjunum og jafnvel eftir því hvaða samningsyfirvald á í hlut. Því er nauðsynlegt að skýra í
hvaða tilvikum samningar, sem gerðir eru innan opinbera geirans, falla ekki undir beitingu reglna um opinber
innkaup.
Slík skýring ætti að vera byggð á meginreglunum sem settar eru fram í viðkomandi dómaframkvæmd
Evrópudómstólsins. Sú staðreynd ein og sér að báðir aðilar samkomulags séu opinber yfirvöld útilokar í sjálfu sér
ekki beitingu reglna um innkaup. Beiting reglna um opinber innkaup ætti hins vegar ekki að hafa áhrif á frelsi
opinberra yfirvalda til framkvæma þau verkefni, sem snúa að opinberri þjónustu og þeim eru falin, með því að beita
eigin úrræðum, sem m.a. felur í sér möguleikann á samvinnu við önnur opinber yfirvöld.

Tryggja ætti að undanþegin samstarfsverkefni milli opinberra aðila leiði ekki til röskunar á samkeppni í tengslum við
einkarekna rekstraraðila að svo miklu leyti sem röskunin veitir einkareknum veitanda þjónustu forskot á
samkeppnisaðila hans.

32) Opinberir samningar, sem gerðir eru við lögaðila sem eru undir yfirráðum samningsyfirvalds, ættu ekki að falla undir
ferlið, sem kveðið er um í þessari tilskipun, ef samningsyfirvaldið fer með yfirráð yfir viðkomandi lögaðila sem eru
svipuð þeim sem það hefur yfir eigin deildum, að því tilskildu að lögaðilinn, sem er undir yfirráðum
samningsyfirvalds, inni af hendi meira en 80% af starfsemi sinni við framkvæmd verkefna sem honum eru falin af
samningsyfirvaldinu sem fer með yfirráðin eða öðrum lögaðilum sem lúta yfirráðum þessa samningsyfirvalds, óháð

því hver nýtur góðs af framkvæmd samningsins.

Undantekningin ætti ekki að ná til aðstæðna þar sem um beinan hlut einkarekins rekstraraðila er að ræða í fjármagni
lögaðilans sem er undir yfirráðum samningsyfirvalds, þar sem gerð opinbers samnings undir slíkum kringumstæðum
án samkeppniútboðs myndi veita einkarekna rekstraraðilanum, sem hefur hlutdeild í fjármagni lögaðilans sem er
undir yfirráðum samningsyfirvalds, óréttmætt forskot á samkeppnisaðila hans. Hins vegar, í ljósi sérstakra eiginleika
opinberra aðila með skylduaðild, s.s. samtaka, sem bera ábyrgð á að reka eða veita tiltekna opinbera þjónustu, ætti
þetta ekki að gilda þegar hlutdeild tiltekinna einkarekinna rekstraraðila í fjármagni lögaðila, sem er undir yfirráðum
samningsyfirvalds, er skyldubundin samkvæmt innlendum lagaákvæðum í samræmi við sáttmálana, að því tilskildu
að slík hlutdeild feli ekki í sér yfirráð og stöðvunarmöguleika og hafi ekki afgerandi áhrif á ákvarðanir lögaðilans
sem er undir yfirráðum samningsyfirvalds. Rétt er að gera nánari grein fyrir því að einungis bein einkahlutdeild í
lögaðilanum, sem er undir yfirráðum samningsyfirvalds, er ákvarðandi þáttur. Þar af leiðandi útilokar þetta ekki fyrir
fram, þegar um einkafjármagnshlutdeild er að ræða í samningsyfirvaldinu eða -yfirvöldunum sem fara með yfirráð,
gerð opinberra samninga við lögaðilann sem er undir yfirráðum samningsyfirvaldsins, án þess að beita ferlinu sem
kveðið er á um í þessari tilskipun, þar sem slík hlutdeild hefur ekki neikvæð áhrif á samkeppni milli einkarekinna
rekstraraðila.
Einnig ætti að koma skýrt fram að samningsyfirvöld, s.s. aðilar sem heyra undir opinberan rétt, sem kunna að hafa
einkafjármagnshlutdeild, ættu að vera í aðstöðu til geta nýtt sér undantekninguna fyrir lárétt samstarf. Af þessum
sökum ætti undanþágan fyrir lárétt samstarf að ná til slíkra samningsyfirvalda þar sem samningurinn er gerður
eingöngu milli samningsyfirvalda, ef öll önnur skilyrði í tengslum við lárétt samstarf eru uppfyllt.

33) Samningsyfirvöld ættu að geta valið um að veita opinbera þjónustu sína sameiginlega með samstarfi án þess að þeim
sé skylt að nota eitthvert tiltekið lögákveðið rekstrarform. Slík samvinna gæti náð til allra tegunda starfsemi, sem
tengist veitingu þjónustu og ábyrgð, sem yfirvöldum sem taka þátt er fengin eða þau takast á herðar, s.s. lögboðin eða
valfrjáls verkefni staðar- eða svæðisyfirvalda eða þjónusta sem sérstökum aðilum er fengin samkvæmt opinberum
rétti. Ekki er nauðsynlegt að sú þjónusta sem hin ýmsu yfirvöld sem taka þátt veita sé nákvæmlega sú sama, hún
getur líka verið til fyllingar.

Samningar um sameiginlega veitingu opinberrar þjónustu ættu ekki að falla undir reglur sem settar eru í þessari
tilskipun, að því tilskildu að þeir séu eingöngu gerðir milli samningsyfirvalda, að framkvæmd samvinnunnar sé
einvörðungu stjórnað á grundvelli sjónarmiða sem varða almannahagsmuni og að enginn einkarekinn
þjónustuveitandi öðlist forskot á samkeppnisaðila sína.

Til þess að uppfylla þessi skilyrði ætti samvinnan að vera byggð á hugmyndinni um samstarfsfélög. Þess er ekki
krafist í slíkri samvinnu að öll yfirvöldin, sem taka þátt, taki að sér framkvæmd samningsbundinna meginskyldna, að
því tilskildu að um sé að ræða skuldbindingu um að leggja sitt af mörkum til samvinnu við veitingu þeirrar opinberu
þjónustu sem um er að ræða. Að auki ætti framkvæmd samvinnunnar, þ.m.t. tilfærsla fjármagns milli
samningsyfirvalda, sem taka þátt, að stjórnast einvörðungu af sjónarmiðum sem varða almannahagsmuni.

34) Ákveðin tilvik eru til staðar þar sem lögaðili, samkvæmt viðkomandi ákvæðum í landslögum, er í hlutverki tækis eða
veitir tækniþjónustu í þágu ákveðinna samningsyfirvalda og honum ber skylda til að fara að fyrirmælum sem hann
fær frá þessum samningsyfirvöldum, en hefur engin áhrif endurgjald fyrir hans framlag. Í ljósi þess að slíkt
réttarsamband er algjörlega stjórnsýslulegt í eðli sínu en ekki samningssamband ætti það ekki að falla undir opinber
innkaupaferli.
35) Hvetja ætti til þess að atvinnulífið fjármagni í sameiningu rannsóknar- og þróunaráætlanir. Af þeim sökum er rétt að
taka skýrt fram að þessi tilskipun gildir aðeins ef sameiginleg fjármögnun af þessu tagi er alls ekki fyrir hendi og ef
útkoman af rannsóknar- og þróunarstarfsemi rennur til viðkomandi samningsyfirvalds. Þetta ætti ekki að útiloka þann
möguleika að þjónustuveitandi, sem sinnt hefur þessari starfsemi, gæti birt skýrslu um hana, svo fremi sem
samningsyfirvaldið heldur einkaréttinum á því að nýta útkomu úr rannsóknar- og þróunarstarfinu til eigin starfsemi.
Þótt hlutdeild í niðurstöðum rannsóknar- og þróunarstarfs sé uppspuni eða þátttaka í greiðslum til þjónustuveitandans
sé hreinlega táknræn ætti slíkt hins vegar ekki að hindra beitingu þessarar tilskipunar.

36) Atvinna og starfsgrein hafa sitt að segja um aðlögun að samfélaginu og eru lykilþættir þegar kemur að því að tryggja
öllum jöfn tækifæri. Í þessu samhengi geta verndaðir vinnustaðir gegnt mikilvægu hlutverki. Það á einnig við um
önnur félagsleg fyrirtæki, sem hafa að meginmarkmiði að styðja félagslega og faglega aðlögun eða enduraðlögun
fatlaðra eða illa settra einstaklinga, t.d. atvinnulausra, einstaklinga, sem tilheyra minnihlutahópum, sem eiga undir
högg að sækja, eða hópa sem eru á einhvern hátt félagslega jaðarsettir. Hins vegar er hugsanlegt að slíkir vinnustaðir
eða fyrirtæki nái ekki samningum við venjulegar samkeppnisaðstæður. Þess vegna er rétt að setja ákvæði um að
aðildarríkin geti bundið réttinn til þátttöku í útboði vegna opinberra samninga eða tiltekinna samningshluta þeirra
slíkum vinnustöðum eða fyrirtækjum eða bundið framkvæmd samninga við áætlanir um verndaða vinnu.
37) Þegar litið er til viðeigandi samþættingar umhverfislegra og félagslegra krafna og vinnumarkaðskrafna í opinberu
innkaupaferli er einkum mikilvægt að aðildarríki og samningsyfirvöld grípi til viðeigandi ráðstafana til að tryggja að
uppfylltar séu kröfur á sviði umhverfis-, félagsmála- og vinnuréttar sem gilda á staðnum þar sem verkin eru
framkvæmd eða þjónustan veitt og leiða má af lögum, reglugerðum, úrskurðum og ákvörðunum bæði á landsvísu og
á Sambandsvísu, og af kjarasamningum, að því tilskildu að slíkar reglur, og beiting þeirra, samræmist löggjöf
Sambandsins. Á sama hátt ættu skyldur, sem stafa af alþjóðasamningum, sem öll aðildarríki hafa fullgilt og eru
tilgreindar í X. viðauka, að gilda meðan á framkvæmd samnings stendur. Þetta ætti hins vegar ekki að koma í veg
fyrir að notaðir séu ráðningarskilmálar og atvinnuskilyrði sem eru hagstæðari fyrir starfsmenn.
Viðkomandi ráðstöfunum ætti að beita í samræmi við grundvallarreglur í löggjöf Sambandsins, einkum með það í
huga að tryggja jafna meðferð. Beita ætti slíkum viðeigandi ráðstöfunum í samræmi við tilskipun Evrópuþingsins og
ráðsins 96/71/EB ( 11) og með slíkum hætti að það tryggi jafna meðferð og að rekstraraðilum og starfsmönnum frá
öðrum aðildarríkjum sé ekki mismunað beint eða óbeint.

38) Líta ætti svo á að þjónusta sé veitt á þeim stað þar sem einkennandi þættir hennar eru framkvæmdir. Þegar þjónustu
er fjarmiðlað, t.d. þjónustu sem veitt er úr þjónustuverum, ætti slík þjónusta að teljast veitt á þeim stað þar sem
þjónustan er framkvæmd, án tillits til þeirra staða eða aðildarríkja sem þjónustunni er beint til.

39) Þær skyldur sem við eiga gætu endurspeglast í samningsákvæðum. Einnig ætti að vera mögulegt að setja inn ákvæði í
opinbera samninga sem tryggja að farið sé að kjarasamningum í samræmi við lög Sambandsins. Líta má á það sem
alvarlegt misferli af hálfu rekstraraðilans sem í hlut á ef viðeigandi skyldur eru ekki uppfylltar og gæti slíkt varðað
útilokun þess rekstraraðila frá ferlinu við gerð opinbers samnings.

40) Eftirlit með því hvort farið sé að ákvæðum umhverfis-, félagsmála- og vinnulöggjafar ætti að fara fram á viðeigandi
stigum innkaupaferlisins, þegar almennum meginreglum um val á þátttakendum og gerð samninga er beitt, þegar
útilokunarviðmiðunum er beitt og þegar beitt er ákvæðum sem varða óeðlilega lág tilboð. Nauðsynleg sannprófun í
þessu tilliti ætti að fara fram í samræmi við viðeigandi ákvæði í þessari tilskipun, einkum þau sem varða leiðir til
sönnunar og eigin yfirlýsingar.

41) Ekkert í þessari tilskipun ætti að koma í veg fyrir að gerðar verði ráðstafanir eða framfylgt verði ráðstöfunum, sem
eru nauðsynlegar til að vernda allsherjarreglu, almennt siðgæði, almannaöryggi, heilbrigði, líf manna og dýra, að
varðveita plöntur eða gera aðrar umhverfisráðstafanir, einkum með tilliti til sjálfbærrar þróunar, að því tilskildu að
þessar ráðstafanir samrýmist sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins.

42) Mikil þörf er fyrir samningsyfirvöld að hafa meiri sveigjanleika við val á innkaupaferli þar sem gefinn er kostur á
samningsviðræðum. Með frekari notkun þessara ferla er einnig líklegt að viðskipti yfir landamæri aukist, en sýnt
hefur verið fram á með mati að samningar gerðir með samningskaupum að undangenginni auglýsingu eru einstaklega
árangursríkir ef litið er til tilboða yfir landamæri. Aðildarríkin ættu að geta kveðið á um notkun samkeppnisútboðs
með samningsviðræðum eða samkeppnisviðræðna við ýmsar aðstæður þar sem ólíklegt er að opið eða lokað útboð án
samningsviðræðna muni leiða til viðunandi niðurstaðna innkaupanna. Rétt er að minna á að notkun
samkeppnisviðræðna hefur aukist stórum í seinni tíð með tilliti til samningsfjárhæða. Það hefur sýnt sig að þær eru
gagnlegar þegar samningsyfirvöld geta ekki skilgreint leiðir til að uppfylla eigin þarfir eða metið hvað í boði er á
markaðnum af tæknilegum, fjárhagslegum eða lagalegum lausnum. Þessi staða getur einkum komið upp í tengslum
við nýsköpunarverkefni, framkvæmd stórra samþættra verkefna á sviði grunnvirkja í flutningum, stórra tölvuneta eða
verkefna sem fela í sér flókna og skipulagsbundna fjármögnun. Þar sem við á ætti að hvetja samningsyfirvöld til að
(11)

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 96/71/EB frá 16. desember 1996 um störf útsendra starfsmanna í tengslum við veitingu þjónustu (Stjtíð. EB L 18, 21.1.1997, bls. 1).

tilnefna verkefnisstjóra til að tryggja gott samstarf milli rekstraraðilanna og samningsyfirvaldsins meðan á
útboðsferlinu stendur.

43) Þegar um er að ræða verksamninga eru slíkar aðstæður t.d. verk sem ekki eru staðalbyggingar eða ef verkið felur í sér
hönnun eða nýstárlegar lausnir. Þegar um er að ræða þjónustu eða vörur sem krefjast breytinga eða hönnunar er
sennilegt að notkun samkeppnisútboðs með samningsviðræðum eða samkeppnisviðræðna gagnist vel. Einkum eru
slíkar breytingar eða hönnun nauðsynleg þegar um er að ræða flókin kaup, s.s. á háþróaðri vöru, hugverkaþjónustu,
t.d. sum ráðgjafarþjónusta, arkitektaþjónusta eða verkfræðiþjónusta eða stór upplýsinga- og fjarskiptatækniverkefni. Í
slíkum tilvikum geta samningsviðræður verið nauðsynlegar til að tryggja að vörurnar eða þjónustan, sem um er að
ræða, svari þörfum samningsyfirvaldsins. Þegar um er að ræða staðalþjónustu eða hilluvöru, sem margir mismunandi
rekstraraðilar á markaðnum geta veitt, ætti ekki að nota samkeppnisútboð með samningsviðræðum og
samkeppnisviðræður.

44) Einnig ætti að vera unnt að nota samkeppnisútboð með samningsviðræðum ef almennt eða lokað útboð skilaði
einungis ógildum tilboðum eða tilboðum sem ekki uppfylla skilmála innkaupaferlis. Ef svo ber undir ætti
samningsyfirvöldum að vera heimilt að fara með samningsviðræður með það að markmiði að afla gildra tilboða sem
uppfylla skilmála innkaupaferlis.

45) Samkeppnisútboði með samningsviðræðum ættu að fylgja fullnægjandi verndarráðstafanir til að tryggja að
meginreglurnar um jafna meðferð og gagnsæi séu uppfylltar. Einkum ættu samningsyfirvöld að tilgreina fyrirfram
þær lágmarkskröfur sem eru einkennandi fyrir innkaupin og ætti ekki að breyta í samningsviðræðunum. Valforsendur
og vægi þeirra ættu að vera óbreyttar meðan allt ferlið varir og ættu ekki að vera umsemjanlegar svo að tryggð sé jöfn
meðferð allra rekstraraðila. Samningsviðræður ættu að hafa það að markmiði að bæta tilboðin og gera
samningsyfirvöldum þannig kleift að kaupa verk, vörur og þjónustu sem eru nákvæmlega aðlöguð sértækum þörfum
þeirra. Samningsviðræður geta varðað öll einkenni keyptra verka, vara og þjónustu, einnig hvað varðar t.d. gæði,
magn, viðskiptaákvæði, sem og félags-, umhverfis- og nýsköpunartengda þætti, að svo miklu leyti sem þeir falla ekki
undir lágmarkskröfur.
Rétt er að taka skýrt fram að lágmarkskröfur, sem samningsyfirvald á að setja, eru þau skilyrði og einkenni (einkum
efnisleg, hagnýt og lagaleg), sem sérhvert tilboð ætti að uppfylla eða bera með sér, svo að samningsyfirvaldinu sé
unnt að gera samning í samræmi við valforsendur. Til að tryggja gagnsæi og rekjanleika í ferlinu ætti að skjalfesta öll
stig á tilhlýðilegan hátt. Enn fremur ætti að leggja fram skriflega öll tilboð meðan á ferlinu stendur.

46) Samningsyfirvöldum ætti að vera heimilt að stytta tiltekna fresti, sem gilda um almenn og lokuð útboð og um
samkeppnisútboð með samningsviðræðum, þegar slíkir frestir koma ekki til greina vegna brýnna aðstæðna og ættu
samningsyfirvöld að færa gild rök fyrir því. Taka ber skýrt fram að ekki er endilega um bráða nauðsyn að ræða vegna
atburða sem samningsyfirvaldið gat ekki séð fyrir og eru ekki raktir til þess.

47) Rannsóknir og nýsköpun, þ.m.t. vistvæn nýsköpun og félagsleg nýsköpun, eru meðal þess sem helst drífur áfram
framtíðarvöxt og eru kjarninn í áætluninni Evrópa 2020 um snjallhagvöxt, sjálfbæran hagvöxt og hagvöxt fyrir alla.
Opinber yfirvöld ættu að nýta opinber innkaup á sem skipulagðastan hátt til að efla nýsköpun. Kaup á
nýsköpunarvörum, -verkum og -þjónustu gegna lykilhlutverki í því að bæta skilvirkni og gæði opinberrar þjónustu og
að sama skapi er með þeim tekið á helstu samfélagslegum áskorunum. Þetta stuðlar að því að fá mesta verðmætið
fyrir opinbert fé, auk víðtækara efnahagslegs, umhverfislegs og félagslegs hagræðis þegar litið er til þess að skapa
nýjar hugmyndir, koma þeim yfir í nýsköpunarvörur og -þjónustu og efla sjálfbæran hagvöxt með þessum hætti.

Minna ætti á að röð innkaupalíkana er tilgreind í orðsendingu framkvæmdastjórnarinnar frá 14. desember 2007 sem
ber heitið „Opinber innkaup fyrir markaðssetningu: Hvatt til nýsköpunar til að tryggja varanlega hágæða opinbera
þjónustu í Evrópu“ og fjallar um innkaup á rannsóknar- og þróunarþjónustu sem fellur ekki innan gildissviðs þessarar
tilskipunar. Þessi líkön yrðu áfram tiltæk en þessi tilskipun ætti einnig að hafa einföldun opinberra innkaupa á sviði
nýsköpunar í för með sér og auðvelda aðildarríkjum að ná takmörkum um nýsköpun í Sambandinu.

48) Þegar litið er til þess hve nýsköpun er mikilvæg ætti að hvetja samningsyfirvöld til að heimila frávikstilboð eins oft
og unnt er. Þar af leiðandi ætti að beina athygli þessara yfirvalda að því að nauðsynlegt er að skilgreina
lágmarkskröfur sem frávikstilboð verða að uppfylla áður en þau gefa til kynna að leggja megi fram frávikstilboð.
49) Ef lausnir sem þegar eru fyrir hendi á markaði eru ekki fullnægjandi til að koma til móts við þörfina á að þróa
nýsköpunarvöru eða -þjónustu eða nýsköpunarverk og eftirfylgjandi kaup á vörum, þjónustu eða verkum sem af því
leiðir ættu samningsyfirvöld að hafa aðgang að sérstöku innkaupaferli að því er varðar samninga sem falla undir
gildissvið þessarar tilskipunar. Þetta sérstaka ferli ætti að gefa samningsyfirvöldum færi á að stofna til langtíma
nýsköpunarsamstarfs fyrir þróun og eftirfylgjandi kaup á nýrri nýsköpunarvöru, -þjónustu eða -verkum að því
tilskildu að unnt sé að afhenda slíka nýsköpunarvöru, -þjónustu eða -verk á því nothæfisstigi og fyrir þann kostnað,
sem samþykktur var, án þess að þörf sé á sérstöku innkaupaferli vegna kaupanna. Nýsköpunarsamstarfið ætti að
byggjast á málsmeðferðarreglum, sem gilda um samkeppnisútboð með samningsviðræðum, og eingöngu ætti að gera
samninga á grundvelli besta hlutfalls milli verðs og gæða sem er hentugasta aðferðin við samanburð á tilboðum
vegna nýsköpunarlausna. Hvort sem um er að ræða mjög stór verkefni eða nýsköpunarverkefni, sem eru smærri í
sniðum, ætti að skipuleggja nýsköpunarsamstarfið þannig að það gefi þann „markaðstogkraft“ sem þarf og sé
hvetjandi fyrir þróun á nýsköpunarlausn en virki þó ekki útilokandi fyrir markaðinn.

Samningsyfirvöld ættu því ekki að nota nýsköpunarsamstarf á þann hátt að það komi í veg fyrir, takmarki eða raski
samkeppni. Í sérstökum tilvikum gæti stofnun nýsköpunarsamstarfs með nokkrum samstarfsaðilum haft í för með sér
að komist yrði hjá slíkum áhrifum.

50) Í ljósi skaðlegra áhrifa á samkeppni ætti einungis að nota samningskaup án undangenginnar birtingar
útboðstilkynningar í sérstökum undantekningartilvikum. Þessi undantekning ætti að takmarkast við tilvik þegar
birting er ýmist ekki möguleg vegna þess að bráð nauðsyn skapaðist vegna atburða sem samningsyfirvaldið gat ekki
séð fyrir og eru ekki raktir til þess eða vegna þess að augljóst er allt frá upphafi að birtingin myndi ekki ýta undir
meiri samkeppni eða hagstæðari innkaupaniðurstöður, ekki hvað síst vegna þess að í reynd er einungis einn
rekstraraðili sem getur framkvæmt samninginn. Þetta á við um listaverk þegar það hver listamaðurinn er ákvarðar í
sjálfu sér einstakt eðli og virði listmunarins sjálfs. Einkaréttur getur einnig skapast af öðrum ástæðum en eingöngu er
hægt að réttlæta notkun samningskaupa án auglýsingar ef aðstæður eru hlutlægar í einkaréttarlegu tilliti og
samningsyfirvaldið sjálft hefur ekki skapað þessar einkaréttaraðstæður með komandi innkaupaferli í huga.

Samningsyfirvöld, sem reiða sig á þessa undantekningu, ættu að gefa ástæður fyrir því af hverju ekki fyrirfinnast
neinir aðrir raunhæfir valkostir eða annað sem komið getur í staðinn, t.d. að nota aðrar dreifileiðir, einnig utan
aðildarríkis samningsyfirvaldsins, eða að íhuga verk, vörur og þjónustu með sambærilega hagnýtingu.
Ef einkaréttaraðstæðurnar eru tilkomnar af tæknilegum ástæðum ætti að skilgreina og réttlæta þær af gaumgæfni í
hverju tilviki fyrir sig. Þær gætu m.a. verið vegna þess að því sem næst ógerlegt er fyrir annan rekstraraðila að ná
þeirri frammistöðu, sem krafist er, eða að nauðsynlegt er að nota sérstaka verkkunnáttu, tæki eða aðferðir sem aðeins
einn rekstraraðili býr yfir. Tæknilegar ástæður geta einnig verið tilkomnar vegna tiltekinna krafna um
rekstrarsamhæfi sem skylt er að uppfylla til að tryggja nothæfi verka, birgða eða þjónustu sem kaupa skal inn.
Að lokum er ekki gagnlegt að nota innkaupaferli ef vörur eru keyptar beint á vörumarkaði, þ.m.t. viðskiptavettvangar
fyrir hrávöru á borð við landbúnaðarafurðir, hrávörur og orkuviðskipti þar sem fjölþætt viðskiptakerfi, sem lýtur
reglusetningu og eftirliti, tryggir markaðsverð með eðlilegum hætti.
51) Taka ætti skýrt fram að ákvæði um verndun trúnaðarupplýsinga koma ekki á nokkurn hátt í veg fyrir opinbera
birtingu upplýsinga um þá hluta gerðra samninga, sem ekki lúta trúnaðarkvöðum, þ.m.t. allar síðari breytingar.
52) Rafrænar aðferðir við upplýsingar og samskipti geta einfaldað mjög birtingu samninga og aukið skilvirkni og
gagnsæi innkaupaferla. Þær ættu að verða hin hefðbundna aðferð fyrir samskipti og skipti á upplýsingum í
innkaupaferlum þar sem þær auka verulega möguleika rekstraraðila til að taka þátt í innkaupaferlum á öllum innri
markaðnum. Í því skyni ætti að skyldubinda að tilkynningar séu sendar á rafrænu formi, að útboðsgögn séu
aðgengileg rafrænt og – að 30 mánaða umbreytingarfresti liðnum – öll samskipti séu rafræn, þ.e.a.s. samskipti með
rafrænum leiðum á öllum stigum ferlisins, þ.m.t. sending þátttökutilkynninga og sér í lagi sending tilboðanna (rafræn
framlagning). Aðildarríkjum og samningsyfirvöldum ætti áfram að vera frjálst að setja ákvæði sem ganga lengra ef

þau kjósa svo. Einnig ætti að taka skýrt fram að skyldubundin notkun rafrænna samskiptaaðferða samkvæmt þessari
tilskipun ætti þó ekki að leggja þá kvöð á samningsyfirvöld að úrvinnsla tilboða sé rafræn né heldur að lögbjóða
rafrænt mat eða sjálfvirka vinnslu. Samkvæmt þessari tilskipun ættu enn fremur engir þættir opinbera
innkaupaferlisins, eftir að samningur er gerður, að falla undir kvöðina um að nota rafrænar samskiptaaðferðir og á
það einnig við um innri samskipti hjá samningsyfirvaldinu.
53) Samningsyfirvöld ættu, nema aðstæður séu alveg sérstakar, að nota rafrænar samskiptaaðferðir sem mismuna ekki,
eru almennt aðgengilegar og innbyrðis samhæfðar upplýsinga- og fjarskiptatækni sem almennt er í notkun og
takmarka ekki aðgang rekstraraðila að innkaupaferlinu. Við notkun slíkra samskiptaaðferða ætti einnig að taka
tilhlýðilegt tillit til aðgengis fatlaðs fólks. Rétt er að taka skýrt fram að skyldan til þess að nota rafrænar aðferðir á
öllum stigum opinbera innkaupaferlisins myndi ekki eiga við ef notkun rafrænna aðferða hefði skilyrðislaust í för
með sér sérhæfð tæki eða skráasnið, sem eru yfirleitt ekki tiltæk, eða ef einungis væri hægt að hafa umrædd
samskipti með því að nota sérhæfðan skrifstofubúnað. Þess vegna ætti ekki að skylda samningsyfirvöld til að gera
kröfu um notkun rafrænna samskiptaaðferða í framlagningarferlinu í tilteknum tilvikum sem ætti að taka saman
tæmandi lista yfir. Í þessari tilskipun er mælt fyrir um að slík tilvik séu m.a. aðstæður þar sem gerð væri krafa um
sérhæfðan skrifstofubúnað sem er yfirleitt ekki tiltækur samningsyfirvöldunum, t.d. prentarar fyrir breitt snið (e.
wide-format). Í sumum innkaupaferlum gæti verið nauðsynlegt, útboðsgagnanna vegna, að leggja fram líkan eða
smækkað líkan (e. a physical or scale model) sem ekki er hægt að senda samningsyfirvöldunum með rafrænum hætti.
Þegar svo ber undir ætti að senda líkanið til samningsyfirvalda með pósti eða öðrum viðeigandi flutningsmáta.

Hins vegar ætti að taka skýrt fram að notkun annarra samskiptaaðferða ætti einungis að ná til þeirra þátta tilboðsins
þar sem ekki er krafist rafrænna samskiptaaðferða.

Rétt þykir að taka fram að samningsyfirvöld ættu, ef nauðsyn krefur af tæknilegum ástæðum, að geta sett
hámarksmörk á stærð skráa sem leggja má fram.

54) Upp geta komið undantekningartilvik þar sem samningsyfirvöldum ætti ekki að vera heimilt að nota rafrænar
samskiptaaðferðir og nauðsynlegt er að nota ekki slíkar samskiptaaðferðir til að vernda upplýsingar sem eru
sérstaklega viðkvæmar í eðli sínu. Taka ætti fram að ef notkun rafrænna tækja, sem eru almennt ekki tiltæk, hefur í
för með sér að ná megi nauðsynlegu verndarstigi, ætti að nota slík rafræn tæki. Sem dæmi gæti þetta átt við ef
samningsyfirvöld gera kröfu um að notaðar séu sérstaklega öruggar samskiptaaðferðir sem þau bjóða upp á aðgang
að.

55) Mismunandi tæknisnið eða -ferlar og skeytastaðlar gætu hugsanlega skapað hindranir gagnvart rekstrarsamhæfi, ekki
aðeins innan sérhvers aðildarríkis, heldur einnig og einkum milli aðildarríkjanna. Sem dæmi má nefna að til að taka
þátt í innkaupaferli þar sem notkun rafrænna vörulista er leyfð eða hennar krafist, en þeir eru ákveðið snið fyrir
kynningu og skipulag upplýsinga á formi sem sammerkt er öllum bjóðendum, sem taka þátt, og hentar vel til
rafrænnar meðferðar, myndi sú krafa gerð til rekstraraðila, ef ekki er um stöðlun að ræða, að þeir aðlagi vörulista sína
að sérhverju innkaupaferli, en slíkt hefði í för með sér að mjög sambærilegar upplýsingar væru veittar á mismunandi
formi og færi eftir nákvæmum skilgreiningum viðkomandi samningsyfirvalds. Stöðlun á sniði vörulista myndi því
bæta samhæfisstigið, auka skilvirkni og myndi einnig minnka þá vinnu sem rekstraraðilar þurfa að leggja á sig.

56) Við skoðun á því hvort þörf sé á að tryggja eða auka samhæfi milli mismunandi tæknisniða eða ferla- og skeytastaðla
með því að skyldubinda sérstaka staðla, og ef slíkt yrði raunin, hvaða staðla ætti að setja, ætti framkvæmdastjórnin að
taka ítrasta tillit til skoðana viðkomandi hagsmunaaðila. Hún ætti einnig að taka til skoðunar að hvaða marki tiltekinn
staðall hefur þegar verið notaður í reynd af rekstraraðilum og samningsyfirvöldum og hversu vel hann reyndist. Áður
en notkun tiltekinna tæknistaðla er gerð skyldubundin ætti framkvæmdastjórnin einnig að íhuga vandlega hvaða
kostnað slíkt gæti haft í för með sér, einkum að því er varðar aðlaganir að rafrænum innkaupalausnum sem þegar eru
fyrir hendi, m.a. að því er varðar innviði, ferla eða hugbúnað. Ef viðkomandi staðlar hafa ekki verið þróaðir af
alþjóðlegri, evrópskri eða landsbundinni staðlastofnun ættu þeir að uppfylla kröfur sem gilda um upplýsinga- og
fjarskiptatæknistaðla eins og sett er fram í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 1025/2012 ( 12).
(12)

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1025/2012 frá 25. október 2012 um evrópska stöðlun og breytingu á tilskipunum ráðsins 89/686/EBE og 93/15/EBE og tilskipunum Evrópuþingsins og ráðsins 94/9/EB, 94/25/EB,

57) Áður en öryggisstig, sem krafist er fyrir rafrænar samskiptaaðferðir sem nota skal á ýmsum stigum útboðsferlisins, er
tilgreint ættu aðildarríki og samningsyfirvöld að meta samsvörun milli þeirra krafna, sem miða að því að tryggja rétta
og áreiðanlega auðkenningu sendanda viðkomandi skilaboða, auk heilleika efnisins, annars vegar, og hættu á
vandamálum, t.d. í aðstæðum þegar skilaboð eru send af öðrum sendanda en þeim sem tilgreint er að sendi þau hins
vegar. Að öðru jöfnu þýðir þetta að öryggisstig, sem t.d. er gerð krafa um varðandi tölvupóst þar sem farið er fram á
að staðfest sé nákvæmt heimilisfang á þeim stað, sem upplýsingafundur verður haldinn, væri ekki hið sama og fyrir
tilboðið sjálft, en í því felst bindandi tilboð fyrir rekstraraðilann. Á sama hátt gæti matið á samsvörun haft í för með
sér að gerð sé krafa um lægra öryggisstig í tengslum við að rafrænir vörulistar séu aftur lagðir fram eða framlagningu
tilboða þegar um að ræða örútboð samkvæmt rammasamningi eða aðgang að útboðsgögnum.

58) Enda þótt mikilvægir þættir í innkaupaferlinu, s.s. útboðsgögn, þátttökubeiðnir, staðfesting á áhuga og tilboð, ættu
ætíð að vera skriflegir ættu munnleg samskipti við rekstraraðila að öðru leyti að vera möguleg áfram, að því tilskildu
að efni þeirra sé skjalfest að nægilega miklu leyti. Þetta er nauðsynlegt til að tryggja viðunandi gagnsæi sem gerir
kleift að sannreyna fylgt hafi verið meginreglunni um jafna meðferð. Einkum er brýnt að munnleg samskipti við
bjóðendur, sem gætu haft áhrif á efni og mat tilboða, séu skrásett nægilega vel og með viðeigandi hætti, s.s. sem
skriflegar eða hljóðskýrslur eða samantekt á helstu atriðum í samskiptunum.

59) Fyrir hendi er rík tilhneiging á opinberum innkaupamörkuðum í öllu Sambandinu í átt að samþjöppun eftirspurnar af
hálfu opinberra kaupenda, sem miðar að því að ná fram stærðarhagkvæmni, m.a. lægra verði og viðskiptakostnaði og
að bæta stjórnun í innkaupum og gera hana faglegri. Þessu má ná fram með samsöfnun innkaupa, annaðhvort með
fjölda samningsyfirvalda sem eiga hlut að máli, eða með umfangi og verðmæti yfir lengra tímabil. Hins vegar ætti að
fylgjast náið með samþjöppun og miðstýringu innkaupa til að forða frá of mikilli samsöfnun innkaupamáttar og
leynilegu samráði og til að viðhalda gagnsæi og samkeppni sem og tækifærum fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki að
hafa aðgang að markaði.

60) Víðtæk notkun hefur verið á rammasamningum og eru þeir taldir skilvirk innkaupatækni um gervalla Evrópu. Þeim
ætti því viðhalda að mestu leyti í núverandi mynd. Hins vegar er þörf á að gera grein fyrir tilteknum þáttum, einkum
því að samningsyfirvöld ættu ekki að nota rammasamninga, sem þau eru ekki tilgreind í. Í því skyni ætti að tilgreina
skýrt þau samningsyfirvöld, sem eru aðilar að sérstökum rammasamningi frá upphafi, annaðhvort með heiti eða
öðrum hætti, t.d. með tilvísun í ákveðinn flokk samningsyfirvalda innan skýrt afmarkaðs landsvæðis, svo að auðvelt
sé og ótvírætt unnt að bera kennsl á viðkomandi samningsyfirvöld. Á sama hátt ættu nýir rekstraraðilar ekki að geta
orðið aðilar að rammasamningi þegar hann hefur verið gerður. Þetta hefur t.d. í för með sér að ef miðlæg
innkaupastofnun notar heildarskrá yfir samningsyfirvöld eða flokka þeirra, s.s. staðaryfirvöld á tilteknu landsvæði,
sem eiga rétt á að nota rammasamninga sem hún gerir, ætti þessi miðlæga innkaupastofnun að nota hana þannig að
ekki er eingöngu unnt að sannreyna að um hlutaðeigandi samningsyfirvald sé að ræða heldur einnig dagsetninguna,
sem hún öðlast rétt til að nota rammasamning þann sem gerður var af hálfu miðlægu innkaupastofnunarinnar, vegna
þess að sú dagsetning er ákvarðandi um hvaða tilteknu rammasamninga umrætt samningsyfirvald ætti að hafa
heimild til að nota.

61) Meðal hlutlægra skilyrða fyrir ákvörðun á því hvaða rekstraraðilar, sem eru aðilar að rammasamningnum, ættu að
annast tiltekið verkefni, s.s. vörur eða þjónustu sem fyrirhuguð er til nota fyrir einstaklinga, geta verið þarfir eða val
hlutaðeigandi einstaklings ef um er að ræða rammasamninga þar sem allir skilmálar koma fram.

Samningsyfirvöld ættu að hafa kost á viðbótarsveigjanleika við innkaup samkvæmt rammasamningum sem gerðir eru
við fleiri en einn rekstraraðila og allir skilmálar koma fram í honum.

95/16/EB, 97/23/EB, 98/34/EB, 2004/22/EB, 2007/23/EB, 2009/23/EB og 2009/105/EB og niðurfellingu á ákvörðun ráðsins 87/95/EBE og ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1673/2006/EB (Stjtíð. ESB L 316, 14.11.2012, bls. 12).

Þegar um slíkt er að ræða ætti að heimila samningsyfirvöldum að hljóta tiltekin verk, vörur eða þjónustu, sem fellur
undir rammasamninginn, annaðhvort með því að gera kröfu um þau frá einum rekstraraðilanna, sem valinn er í
samræmi við hlutlægar forsendur og skilmála sem þegar eru sett fram eða með því að gera sérstakan samning um
viðkomandi verk, vörur eða þjónustu í kjölfar örútboðs meðal rekstraraðilanna sem eru aðilar að rammasamningnum.
Til að tryggja gagnsæi og jafna meðferð ættu samningsyfirvöld að tilgreina í útboðsgögnum fyrir rammasamning
hvaða hlutlægu viðmiðanir muni ráða vali milli þessara tveggja aðferða við framkvæmd rammasamningsins. Slíkar
viðmiðanir gætu t.d. vísað til magns, virðis eða eiginleika viðkomandi verka, vara eða þjónustu, m.a. að þörf sé á
viðameiri þjónustu eða auknu öryggisstigi eða til þróunar á verðlagi í samanburði við fyrirfram ákvarðaða
verðvísitölu. Ekki ætti að misnota rammasamninga eða nota þá á þann hátt að það komi í veg fyrir, takmarki eða
raski samkeppni. Ekki ætti með þessari tilskipun að skuldbinda samningsyfirvöld til að kaupa verk, vörur eða
þjónustu sem falla undir rammasamning samkvæmt þeim rammasamningi.
62) Einnig ætti að gera grein fyrir því að þótt gera eigi samninga, sem byggðir eru á rammasamningi, fyrir lok gildistíma
rammasamningsins sjálfs, er ekki nauðsynlegt að gildistími einstakra samninga, sem byggjast á rammasamningi, falli
saman við gildistíma umrædds rammasamnings heldur gæti hann verið skemmri eða lengri, eftir því sem við á.
Einkum ætti að heimila að ákveða lengd einstakra samninga, sem byggjast á rammasamningi með tilliti til þátta á
borð við hve langan tíma tekur að framkvæma þá, að litið er til þess að tilgreint er viðhald á búnaði með lengri
væntan nýtingartíma en fjögur ár eða að þörf er á yfirgripsmikilli þjálfun starfsfólks til að framkvæma samninginn.
Einnig ætti að taka fram að upp geta komið undantekningartilvik þar sem heimila ætti að lengd rammasamninganna
sjálfra taki til lengri tíma en fjögurra ára. Slík tilvik, sem ættu að vera tilhlýðilega rökstudd, einkum með inntaki
rammasamningsins, gætu t.d. orðið ef rekstraraðilar verða að farga búnaði, sem tekur lengri tíma en fjögur ár að
afskrifa, og verður ætíð að vera tiltækur á öllum gildistíma rammasamningsins.
63) Í ljósi fenginnar reynslu er einnig nauðsynlegt að aðlaga reglurnar um gagnvirk innkaupakerfi til að gera
samningsyfirvöldum kleift að nýta til fulls þá möguleika sem þetta stjórntæki felur í sér. Einfalda þarf kerfin, einkum
að því leyti að starfrækja ætti þau í formi lokaðs útboðs og uppræta þannig þörfina á kynningarboðum, sem hafa
verið tilgreind sem einn mest íþyngjandi þátturinn í tengslum við gagnvirk innkaupakerfi. Þess vegna ætti að heimila
öllum rekstraraðilum, sem leggja fram þátttökutilkynningu og uppfylla hæfiskröfur, að taka þátt í innkaupaferlunum
sem fram fara í gegnum gagnvirka innkaupakerfið meðan á gildistíma þess stendur. Með þessari innkaupatækni er
samningsyfirvaldinu gert kleift að hafa einkar vítt svið tilboða og tryggja þannig hámarksnýtingu opinbers fjármagns
í gegnum víðtæka samkeppni þegar litið er til algengrar hilluvöru, verka eða þjónustu, sem eru almennt fáanleg á
markaðnum.
64) Yfirleitt ætti skoðun á þessum þátttökutilkynningum að fara fram innan 10 virkra daga að hámarki, að því gefnu að
hæfiskröfurnar verði metnar á grundvelli einfölduðu krafnanna um skjalahald sem settar eru fram í þessari tilskipun.
Þegar gagnvirku innkaupakerfi er upphaflega komið á gætu samningsyfirvöld þó staðið andspænis það miklum fjölda
beiðna um þátttöku þegar viðbrögð berast við fyrstu birtingu útboðstilkynningar eða boðs um að staðfesta áhuga að
þau þyrftu lengri tíma til að skoða beiðnirnar. Þetta ætti að vera leyfilegt að því tilskildu að engin sérstök kaup verði
hafin áður en allar beiðnirnar hafa verið skoðaðar. Samningsyfirvöldum ætti að vera frjálst að skipuleggja hvernig
þau hyggjast skoða þátttökubeiðnir, t.d. með því að ákveða að annast þessar skoðanir einungis einu sinni í viku, að
því tilskildu að tímamörk um skoðun á sérhverri beiðni séu virtar.
65) Samningsyfirvöldum ætti að vera frjálst, hvenær sem er á gildistíma gagnvirka innkaupakerfisins, að krefja
rekstraraðila um að leggja fram nýja og uppfærða eigin yfirlýsingu að því er varðar uppfyllingu skilyrða um
hæfismiðað val innan hæfilegra tímamarka. Rétt er að minna á að möguleikinn sem gert er ráð fyrir í almennum
ákvæðum um sönnunaraðferðir í þessari tilskipun, að biðja rekstraraðila um að leggja fram fylgiskjöl og skylda þess
bjóðanda, sem samningsyfirvaldið hefur ákveðið að gera samning við, að gera það einnig, á einnig við í tilteknu
sambandi þegar um gagnvirk innkaupakerfi er að ræða.
66) Til að ýta undir þátttökumöguleika lítilla og meðalstórra fyrirtækja í umfangsmiklu gagnvirku innkaupakerfi, t.d.
kerfi sem rekið er af miðlægri innkaupastofnun, ætti viðkomandi samningsyfirvald að geta gert grein fyrir kerfinu í
flokkum vöru, verka og þjónustu sem skilgreindir eru á hlutlægan hátt. Slíka flokka ætti að skilgreina með vísun í
hlutlæga þætti, sem gætu t.d. falið í sér mestu leyfilegu stærð ákveðinna samninga, sem gera skal innan viðkomandi
flokks, eða tiltekið landsvæði þar sem ákveðnir samningar koma til framkvæmda. Ef gagnvirku innkaupakerfi er
skipt niður í flokka ætti samningsyfirvaldið að nota hæfiskröfur sem eru í réttu hlutfalli við einkenni viðkomandi
flokks.
67) Taka ætti skýrt fram að rafræn uppboð eru yfirleitt ekki hentug fyrir tiltekna opinbera verksamninga og tiltekna
opinbera þjónustusamninga, sem eru að samningsefni til um framkvæmd á sviði hugverka, s.s. verkhönnun, vegna
þess að einungis er heimilt að þeir þættir, sem unnt er að meta sjálfvirkt með rafrænum aðferðum án nokkurra
afskipta eða mats af hálfu samningsyfirvaldsins, þ.e.a.s. þættir sem eru mælanlegir og unnt er að setja fram í tölum

eða hundraðshlutum, séu viðfangsefni rafrænna uppboða.
Þó ætti einnig að taka skýrt fram að heimilt er að nota rafræn uppboð í innkaupaferli vegna kaupa á sérstökum
hugverkaréttindum. Rétt er einnig að minna á að þótt samningsyfirvöldum sé áfram frjálst að draga úr fjölda
umsækjenda eða bjóðenda, meðan uppboðið er enn ekki hafið, er engin fækkun heimil á fjölda bjóðenda, sem taka
þátt í rafræna uppboðinu, eftir að uppboðið er hafið.
68) Stöðugt er í þróun ný tækni við rafræn kaup, t.a.m. rafrænir vörulistar. Rafrænir vörulistar eru form á kynningu og
skipulagi upplýsinga með ákveðnum hætti sem er sammerk öllum bjóðendum sem taka þátt og hentar vel til
rafrænnar meðferðar. Dæmi um slíkt getur verið tilboð sem sett er fram í töflureikni. Samningsyfirvöldum ætti að
vera kleift að gera kröfu um rafræna vörulista í öllum tiltækum ferlum þar sem krafist er notkunar rafrænna
samskiptaaðferða. Rafrænir vörulistar eru til þess fallnir að auka samkeppni og hagræða í opinberum innkaupum,
einkum með tilliti til þess að spara tíma og peninga. Þó ætti að ákveða vissar reglur til að tryggja að notkun nýrrar
tækni sé í samræmi við þessa tilskipun og við meginreglurnar um jafna meðferð, bann við mismunun og gagnsæi.
Þannig ætti notkun rafrænna vörulista við kynningu á tilboðum ekki að hafa þann möguleika í för með sér að
rekstraraðilar láti nægja að senda einungis almennan vörulista. Rekstraraðilar ættu enn sem fyrr að breyta almennum
vörulistum sínum með tilliti til hins sérstaka innkaupaferlis. Þess háttar breyting tryggir að vörulistinn, sem sendur er
vegna tiltekins innkaupaferlis, innihaldi einungis vörur, verk eða þjónustu sem rekstraraðilarnir mátu, að viðhöfðu
virku mati, að samsvaraði kröfum samningsyfirvaldsins. Um leið ætti að heimila rekstraraðilum að afrita upplýsingar
úr almenna vörulistanum sínum en þeim ætti ekki að vera heimilt að leggja fram almenna listann sem slíkan.

Ef fullnægjandi tryggingar eru fyrir hendi að því er varðar að tryggja rekjanleika, jafna meðferð og fyrirsjáanleika
ætti einnig að heimila samningsyfirvöldum að afla tilboða vegna sérstakra innkaupa á grundvelli rafrænna vörulista,
sem áður hafa verið sendir, einkum þegar efnt er á ný til samkeppni í tengslum við rammasamning eða gagnvirkt
innkaupakerfi.

Ef samningsyfirvaldið hefur aflað tilboða ætti að gefa viðkomandi rekstraraðila tækifæri til að ganga úr skugga um að
tilboð, sem gert er með þessum hætti af hálfu samningsyfirvaldsins, innihaldi ekki neinar efnislegar skekkjur. Ef
efnislegar skekkjur fyrirfinnast ætti rekstraraðilinn ekki að vera bundinn af tilboðinu, sem samningsyfirvaldið hefur
samþykkt, nema skekkjan sé leiðrétt.

Í samræmi við kröfur í reglum um rafrænar samskiptaaðferðir ættu samningsyfirvöld að forðast óréttmætar hindranir
gagnvart aðgangi rekstraraðila að innkaupaferlunum þar sem leggja skal fram tilboð í formi rafrænna vörulista og þau
tryggja að uppfylltar séu almennu meginreglurnar um bann við mismunun og jafna meðferð.

69) Æ algengara er að nota miðstýrðar innkaupaaðferðir í flestum aðildarríkjunum. Miðlægar innkaupastofnanir bera
ábyrgð á að annast innkaup, reka gagnvirk innkaupakerfi eða gera opinbera samninga/rammasamninga fyrir önnur
samningsyfirvöld, bæði án þess að taka þóknun fyrir og fyrir þóknun. Samningsyfirvöld, sem rammasamningur er
gerður fyrir, ættu að geta nýtt hann til einstakra eða endurtekinna innkaupa. Þegar litið er til hins mikla
innkaupamagns ættu þessar aðferðir að leiða til aukinnar samkeppni og fagmennsku í opinberum innkaupum. Þess
vegna ætti að kveða á um skilgreiningu á vettvangi Sambandsins á miðlægum innkaupastofnunum fyrir
samningsyfirvöld og gera ætti grein fyrir því að miðlægar innkaupastofnanir starfi á tvenns konar hátt.

Í fyrsta lagi ættu þær að geta gegnt hlutverki heildsala með kaupum, birgðasöfnun og endursölu eða í öðru lagi ættu
þær að geta verið milliliðir með því að gera samninga, reka gagnvirk innkaupakerfi eða gera rammasamninga sem
samningsyfirvöld nýta sér. Slíku miðlunarhlutverki mætti í sumum tilvikum sinna með því að láta viðkomandi
útboðsferli fara fram sjálfstætt, án ítarlegra fyrirmæla frá hlutaðeigandi samningsyfirvöldum, eða með því að láta
viðkomandi útboðsferli fara fram samkvæmt fyrirmælum hlutaðeigandi samningsyfirvalda, fyrir þeirra hönd og á
þeirra kostnað.

Jafnframt ætti að setja reglur um skiptingu ábyrgðar á að uppfylla skyldur samkvæmt þessari tilskipun milli miðlægu
innkaupastofnunarinnar og samningsyfirvaldsins sem kaupir af henni eða í gegnum hana. Ef miðlæga
innkaupastofnunin ber ein alla ábyrgð á framkvæmd innkaupaferlanna ætti hún einnig að bera ein alla og beina
ábyrgð á lögmæti þeirra. Ef samningsyfirvald annast tiltekna hluta ferlisins, t.d. að efna á ný til samkeppni innan
rammasamnings eða gera einstaka samninga á grundvelli gagnvirks innkaupakerfis, ætti það að bera áfram ábyrgð á
þeim stigum sem það annast.

70) Heimila ætti samningsyfirvöldum að gera opinberan þjónustusamning við miðlæga innkaupastofnun um að inna af
hendi miðstýrða innkaupastarfsemi án þess að beitt sé ferlunum sem kveðið er á um í þessari tilskipun. Einnig ætti að
vera heimilt að hafa ákvæði um veitingu stoðstarfsemi við innkaup í slíkum opinberum þjónustusamningum.
Opinbera þjónustusamninga um veitingu stoðstarfsemi við innkaup ætti að gera í samræmi við þessa tilskipun ef þeir
eru framkvæmdir með öðrum hætti en af miðlægri innkaupastofnun þegar hún innir af hendi miðstýrða
innkaupastarfsemi fyrir hlutaðeigandi samningsyfirvald. Einnig er rétt að minna á að þessi tilskipun ætti ekki að gilda
ef miðstýrð innkaup eða stoðstarfsemi við innkaup er veitt á annan hátt en með samningi, sem er fjárhagslegs eðlis og
telst til innkaupa í skilningi þessarar tilskipunar.
71) Styrking ákvæða um miðlægar innkaupastofnanir ætti ekki að koma á neinn hátt í veg fyrir núverandi starfsvenjur
vegna tilfallandi sameiginlegra innkaupa, þ.e. sameiginleg innkaup, sem eru lítt stofnanavædd og kerfisbundin eða
viðteknar venjur um að geta nýtt þjónustuveitendur sem undirbúa innkaupaferli og stjórna þeim fyrir hönd
samningsyfirvalds, á kostnað þess og samkvæmt fyrirmælum þess. Þvert á móti ætti að skýra tiltekna þætti
sameiginlegra innkaupa vegna þess að sameiginleg innkaup geta gegnt mikilvægu hlutverki, ekki hvað síst í tengslum
við nýsköpunarverkefni.

Sameiginleg innkaup geta verið á ýmiss konar formi, allt frá samræmdum innkaupum þar sem teknar hafa verið
saman sameiginlegar tækniforskriftir fyrir verk, vörur og þjónustu, sem verða keypt af nokkrum
samningsyfirvöldum, sem hvert um sig er með sérstakt innkaupaferli, til aðstæðna þar sem hlutaðeigandi
samningsyfirvöld annast eitt innkaupaferli saman, annaðhvort í sameiningu eða með því að fela einu
samningsyfirvaldi að stýra innkaupaferlinu fyrir hönd allra samningsyfirvaldanna.

Ef nokkur samningsyfirvöld annast í sameiningu innkaupaferli ættu þau að vera sameiginlega ábyrg fyrir því að
uppfylla skyldur sínar samkvæmt þessari tilskipun. Ef, hins vegar, aðeins hlutar innkaupaferlisins fara fram í
sameiningu hjá samningsyfirvöldunum ætti sameiginlega ábyrgðin einungis að taka til þeirra hluta ferlisins sem
framkvæmdir hafa verið sameiginlega. Hvert samningsyfirvald ætti eitt og sér að bera ábyrgð því sem tengist ferlum
eða hlutum ferla, sem það annast sjálft, s.s. samningsgerð, gerð rammasamnings, rekstri gagnvirks innkaupakerfis,
nýrri samkeppni innan rammasamnings eða ákvörðun um hver þeirra rekstraraðila, sem eiga aðild að
rammasamningi, skuli annast tiltekið verkefni.

72) Rafrænar samskiptaaðferðir eru einkar hentugar til að styðja starfshætti og tæki við miðstýrð innkaup vegna þess að
með þeim er hægt að endurnýta gögn og vinna sjálfvirkt með þau og að lágmarka kostnað vegna upplýsinga og
viðskipta. Þess vegna ætti fyrsta skrefið að vera að gera notkun rafrænna samskiptaaðferða sem þessara
skyldubundna hjá miðlægum innkaupastofnunum en slíkt myndi um leið greiða fyrir samleitni í starfsvenjum í
Sambandinu öllu. Í kjölfarið ætti að fylgja sú almenna skylda að nota rafrænar samskiptaaðferðir í öllum
innkaupaferlum að liðnu 30 mánaða umbreytingartímabili.

73) Gerð sameiginlegra opinberra samninga af hálfu samningsyfirvalda frá ýmsum aðildarríkjum er sem stendur bundin
sérstökum lagalegum vandkvæðum vegna lagaskila í lögum einstakra ríkja. Þrátt fyrir að heimilað var með óbeinum
hætti í tilskipun 2004/18/EB að opinber innkaup færu fram sameiginlega yfir landamæri standa samningsyfirvöld
ennþá frammi fyrir talsverðum lagalegum og framkvæmdatengdum vandkvæðum við innkaup frá miðlægum
innkaupastofnunum í öðrum aðildarríkjum eða við sameiginlega gerð opinberra samninga. Til að gera
samningsyfirvöldum kleift að njóta hámarksávinnings af þeim möguleikum sem felast í innri markaðnum þegar litið
er til stærðarhagkvæmni og áhættu- og hagnaðarskiptingar, ekki síst vegna nýsköpunarverkefna sem fylgir meiri
áhætta en sanngjarnt er að vænta að eitt stakt samningsyfirvald geti borið, ætti að uppræta þessi vandkvæði. Þess
vegna ætti að setja nýjar reglur um sameiginleg innkaup yfir landamæri til að greiða fyrir samstarfi milli
samningsyfirvalda og ná fram meiri ávinningi af innri markaðnum með því að skapa viðskiptatækifæri yfir
landamæri fyrir birgja og þjónustuveitendur. Með þessum reglum ætti að ákvarða skilyrði fyrir því að miðlægar
innkaupastofnanir séu nýttar yfir landamæri og tiltaka viðeigandi löggjöf um opinber innkaup, þ.m.t. viðeigandi
löggjöf um úrræði, ef um er að ræða sameiginlega verkferla yfir landamæri, til að fylla í skarðið á reglum varðandi
lagaskil í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 593/2008 ( 13). Auk þessa ættu samningsyfirvöld frá ýmsum
aðildarríkjum að geta stofnað sameiginlegar rekstrareiningar í samræmi við lands- eða Sambandslög. Setja ætti
sértækar reglur um slík form sameiginlegra innkaupa.
Hins vegar ættu samningsstofnanir ekki að nýta sér möguleikann á sameiginlegum innkaupum yfir landamæri til að
sniðganga lögboðnar reglur í opinberum rétti, í samræmi við Sambandslög, sem gilda um þau í aðildarríkinu þar sem
(13)

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 593/2008 frá 17. júní 2008 um lög sem gilda um samningsbundnar skyldur (Róm I) (Stjtíð. ESB L 177, 4.7.2008, bls. 6).

þau eru staðsett. Slíkar reglur gætu t.d. falið í sér ákvæði um gagnsæi og aðgang að skjölum eða sértækar kröfur um
rekjanleika viðkvæmrar vöru.
74) Tækniforskriftirnar, sem opinberir innkaupsaðilar setja fram, verða að veita möguleika á að opið sé fyrir samkeppni í
opinberum innkaupum og einnig því að ná markmiðum um sjálfbærni. Í því skyni ætti að vera mögulegt að leggja
fram tilboð, sem endurspeglar fjölbreytni í tæknilausnastöðlum og tækniforskriftum á markaðnum, m.a. þau sem gerð
eru á grundvelli frammistöðuviðmiðana, sem tengjast vistferli og sjálfbærni framleiðsluferlis verkanna, varanna og
þjónustunnar.
Þess vegna ætti að semja tækniforskriftir með þeim hætti að komið sé í veg fyrir að þrengt sé að samkeppni með
óeðlilegum hætti með kröfum sem eru tilteknum rekstraraðila í hag með því að endurspegla lykileinkenni vara,
þjónustu eða verka sem umræddur rekstraraðili veitir venjulega. Með því að semja tækniforskriftir út frá kröfum um
virkni og frammistöðu verður yfirleitt möguleiki á að ná þessu markmiði á besta hugsanlegan hátt. Kröfur um virkni
og frammistöðu eru einnig viðeigandi leið til að styðja nýsköpun í opinberum innkaupum og ætti að nota þær á eins
víðtækan hátt og mögulegt er. Þegar vísað er til Evrópustaðals eða, ef hann er ekki fyrir hendi, til landsstaðals, ættu
samningsyfirvöld að taka gild tilboð sem eru byggð á jafngildu fyrirkomulagi. Það ætti að vera á ábyrgð
rekstraraðilans að færa sönnur á að jafngildi sé með merkinu sem krafist er.
Til að færa sönnur á jafngildi ætti að vera mögulegt að krefjast þess að bjóðendur sýni staðfesta sönnun þess efnis frá
þriðja aðila. Hins vegar ætti að leyfa önnur viðeigandi sönnunargögn, s.s. tæknileg málsskjöl framleiðandans, ef
viðkomandi rekstraraðili hefur ekki aðgang að vottorðum eða prófunarskýrslum, eða hefur engan möguleika á að afla
þeirra innan þeirra tímamarka, sem um ræðir, að því tilskildu að viðkomandi rekstraraðili færi þannig sönnur á að
verkin, vörurnar eða þjónustan uppfylli þær kröfur eða viðmiðanir, sem settar eru fram í tækniforskriftum,
valforsendum eða skilyrðum varðandi framkvæmd samnings.
75) Samningsyfirvöld, sem vilja kaupa verk, vörur eða þjónustu með sérstökum umhverfislegum, félagslegum eða öðrum
eiginleikum, ættu að geta vísað til sérstakra merkja, s.s. umhverfismerkis ESB, (fjöl-)þjóðlegra umhverfismerkja eða
annarra merkja, að því tilskildu að kröfur sem gerðar eru um merkið tengist inntaki samningsins, s.s. lýsing og
framsetning vörunnar og einnig kröfur um pökkun. Enn fremur er brýnt að þessar kröfur séu skrifaðar og samþykktar
á grundvelli forsendna, sem unnt er að sanna á hlutlægan hátt með ferli sem hagsmunaaðilar, s.s. opinberir aðilar,
neytendur, framleiðendur, dreifingaraðilar og umhverfissamtök, geta tekið þátt í og að allir hlutaðeigandi aðilar geti
nálgast merkið og haft aðgang að því. Taka ber skýrt fram að hagsmunaaðilar geta verið opinberir eða einkaaðilar,
fyrirtæki eða ýmis konar frjáls félagasamtök (aðili sem er ekki hluti af hinu opinbera og er ekki hefðbundið
fyrirtæki).
Jafnframt ætti að taka skýrt fram að sérstakir landsbundnir aðilar eða landssamtök geta átt þátt í að semja kröfur sem
liggja að baki merki, sem unnt er að nota í tengslum við innkaup af hálfu opinberra yfirvalda, án þess að þessir aðilar
eða samtök missi stöðu sína sem þriðju aðilar.
Þó að vísað sé til merkja ætti það ekki að hafa hamlandi áhrif á nýsköpun.
76) Í öllum innkaupum sem ætluð eru til nota fyrir einstaklinga, hvort sem um er að ræða almenning eða starfsfólk
samningsyfirvaldsins, er nauðsynlegt að samningsyfirvöld semji tækniforskriftir þannig að tekið sé tillit til viðmiðana
um aðgengi fatlaðs fólks eða hönnun fyrir alla notendur nema í tilhlýðilega rökstuddum tilvikum.
77) Við samningu tækniforskrifta ættu samningsyfirvöld að líta til krafna, sem leiðir af Sambandslöggjöf á sviði laga um
gagnavernd, einkum í tengslum við hvernig staðið er að vinnslu persónuupplýsinga (innbyggð gagnavernd).
78) Aðlaga ætti opinber innkaup að þörfum lítilla og meðalstórra fyrirtækja. Hvetja ætti samningsyfirvöld til að beita
reglunum um bestu starfsvenjur sem settar eru fram í vinnuskjali framkvæmdastjórnarinnar frá 25. júní 2008 undir
heitinu „Evrópskar reglur um bestu starfsvenjur sem auðvelda litlum og meðalstórum fyrirtækjum aðgang að
samningum um opinber innkaup“ með leiðbeiningum um hvernig þau geta notað rammann fyrir opinber innkaup
þannig að það liðki fyrir þátttöku lítilla og meðalstórra fyrirtækja. Í þessu skyni og til að auka samkeppni ætti einkum
að hvetja samningsyfirvöld til að skipta niður stórum samningum. Slík skipting ætti að byggjast á megindlegum
grunni, þannig að stærð einstakra samninga samsvari betur getu lítilla og meðalstórra fyrirtækja, eða á eigindlegum
grunni, í samræmi við mismunandi atvinnugreinar og sérhæfð svið, sem hlut eiga að máli, til að aðlaga efni einstakra
samninga betur að sérhæfðum geirum, sem lítil og meðalstór fyrirtæki eru í, eða í samræmi við ýmis stig verkefnis
sem fylgja í kjölfarið.
Samningsyfirvaldinu ætti að vera frjálst að ákvarða stærð og efni hlutanna og í samræmi við viðeigandi reglur um
útreikning á áætluðu verðmæti innkaupanna ætti því einnig að vera heimilt að gera samning um suma hlutana án þess

að nota ferlin í þessari tilskipun. Samningsyfirvaldinu ætti einnig að vera skylt að skoða hversu heppilegt er að skipta
samningum í hluta og um leið vera frjálst að taka sjálft ákvörðun á grundvelli einhverrar ástæðu, sem það metur svo
að skipti máli, án þess að það falli undir stjórnsýslu- eða réttarfarslegt eftirlit. Ef samningsyfirvaldið ákveður að ekki
sé heppilegt að skipta samningi niður í hluta ætti að koma fram í stöku skýrslunni eða í útboðsgögnum hvaða
meginástæður eru fyrir vali samningsyfirvaldsins. Sem dæmi gætu ástæðurnar verið að samningsyfirvaldið álíti að
slík skipting gæti valdið hættu á að hamla samkeppni eða að hætta sé á að framkvæmd samningsins verði tæknilega
séð óhóflega erfið eða kostnaðarsöm eða að þörfin fyrir að samhæfa mismunandi verktaka einstakra hluta gæti valdið
hættu á að skaða alvarlega rétta framkvæmd samningsins.
Aðildarríkjunum ætti áfram að vera frjálst að ganga lengra í viðleitni sinni til að liðka fyrir þátttöku lítilla og
meðalstórra fyrirtækja í opinbera innkaupamarkaðnum, með því að víkka gildissvið skyldunnar til að skoða hversu
heppilegt er að skipta samningum niður í hluta og smærri samninga, með því að gera þá kröfu til samningsyfirvalda
að leggja fram rökstuðning fyrir þeirri ákvörðun að skipta samningum ekki niður í hluta eða með því að gera það að
skyldu að skipta þeim niður í hluta við tilteknar aðstæður. Í sama tilgangi ætti aðildarríkjunum einnig að vera frjálst
að hafa á að skipa aðferðum til að greiða undirverktökum beint.
79) Ef samningum er skipt í hluta ætti samningsyfirvöldum að vera heimilt, t.d. til að viðhalda samkeppni eða tryggja
áreiðanleika afhendingar, að takmarka fjölda hluta sem rekstraraðili getur gert tilboð í og jafnframt ætti að heimila
þeim að takmarka fjölda hluta sem getur komið í hlut einhvers eins bjóðanda.
Þó gæti það verið heftandi fyrir markmiðið um að liðka fyrir auknum aðgangi lítilla og meðalstórra fyrirtækja að
opinberum innkaupum ef samningsyfirvöld yrðu skylduð til að gera samninginn í einstökum hlutum, og jafnvel að
slíkt hefði í för með sér að þau yrðu að samþykkja umtalsvert óhagstæðari lausnir samanborið við samningsgerð á
mörgum hlutum eða öllum hlutunum. Ef möguleikinn á að beita slíkri aðferð hefur verið skýrt tilgreindur fyrirfram
ætti því að vera mögulegt fyrir samningsyfirvöld að framkvæma samanburðarmat á tilboðum til að ákvarða hvort
tilboðin, sem tiltekinn bjóðandi lagði fram fyrir tiltekna samsetningu hluta samnings, myndu, sem heild, frekar
uppfylla valforsendur, sem mælt er fyrir um samkvæmt þessari tilskipun að því er varðar þessa hluta, heldur en
tilboðin fyrir einstaka hluta, sem um ræðir, ef litið er til hvers og eins einstaks þeirra. Ef svo er ætti
samningsyfirvaldinu að vera heimilt að gera samning með samsetningu þeirra hluta, sem um er að ræða, við
hlutaðeigandi bjóðanda. Gera ætti skýra grein fyrir því að samningsyfirvöld ættu að framkvæma þetta
samanburðarmat með því að ákveða fyrst hvaða tilboð uppfylla best valforsendurnar, sem mælt er fyrir um fyrir
hvern einstakan hluta, og bera það síðan saman við tilboðin sem tiltekinn bjóðandi leggur fram fyrir tiltekna
samsetningu hluta, sem teknir eru sem heild.
80) Til að gera ferli skjótvirkari og skilvirkari ætti að hafa tímamörk um þátttöku í innkaupaferlum eins stutt og unnt er
án þess að það skapi óæskilegar hindranir á aðgangi rekstraraðila á öllum innri markaðnum, einkum lítilla og
meðalstórra fyrirtækja. Hafa ætti í huga að við ákvörðun á fresti til móttöku tilboða og þátttökutilkynninga ættu
samningsyfirvöld einkum að líta til þess hversu flókinn samningurinn er og hversu langan tíma þarf til að setja fram
tilboð, jafnvel þótt þetta hafi í för með að tímamörk verði lengri en lágmarkið sem kveðið er á um í þessari tilskipun.
Á hitt er að líta að notkun rafrænna upplýsinga- og samskiptaaðferða, einkum algjörlega rafrænn aðgangur
rekstraraðila, bjóðenda og umsækjenda að útboðsgögnum og rafræn sending tilkynninga, leiðir til aukins gagnsæis og
tímasparnaðar. Þess vegna ætti að kveða á um að lágmarksfrestur sé styttur í samræmi við reglur í samningnum um
opinber innkaup og með fyrirvara um það skilyrði að hann samrýmist sérstakri sendingaraðferð sem fyrirhuguð er á
vettvangi Sambandsins. Enn fremur ættu samningsyfirvöld að hafa þann kost að stytta tímamörkin fyrir móttöku
þátttökutilkynninga og tilboða enn frekar ef aðstæður skapa brýna nauðsyn og hefðbundin tímamörk koma því ekki
til greina, án þess þó að almennt útboð með auglýsingu sé ómögulegt. Einungis í undantekningartilvikum og ef brýn
nauðsyn hefur skapast vegna atburða, sem viðkomandi samningsyfirvald gat ekki séð fyrir og eru ekki raktir til þessa
samningsyfirvalds, og gera það að verkum að ógerlegt er að viðhafa venjulegt útboðsferli, jafnvel með styttum
tímamörkum, ættu samningsyfirvöld, að því marki sem bráðnauðsynlegt er, að gera samninga með samningskaupum
án undangenginnar auglýsingar. Slíkt getur átt við ef nauðsyn er á tafarlausum viðbrögðum vegna náttúruhamfara.
81) Taka ætti fram að þörfin á að tryggja að rekstraraðilar hafi nægan tíma til að skrifa svartilboð getur haft í för með sér
að framlengja þurfi upphafleg tímamörk. Einkum gæti slíkt átt við um tilvik þegar umtalsverðar breytingar eru gerðar
á útboðsgögnum. Einnig ætti að tilgreina sérstaklega að ef svo hagar til ætti að túlka umtalsverðar breytingar þannig
að þær feli í sér breytingar sem rekstraraðilar myndu þarfnast viðbótartíma til að skilja og svara á viðeigandi hátt,
einkum á þetta við um tækniforskriftir Þó ætti að taka skýrt fram að slíkar breytingar ættu ekki að vera svo víðtækar
að öðrum umsækjendum en þeim sem upphaflega voru valdir hefði verið gert kleift að taka þátt eða að
viðbótarþátttakendur hefðu fengið áhuga á innkaupaferlinu. Einkum gæti þetta átt við um tilvik þar sem breytingar
hafa í för með sér efnislegar breytingar á eiginleikum samningsins eða rammasamningsins frá því sem upphaflega var
sett fram í útboðsgögnunum.
82) Gera ætti ljóst að samningsyfirvöld ættu að senda upplýsingar varðandi tilteknar ákvarðanir, sem teknar eru meðan á
innkaupaferli stendur, m.a. ákvörðun um að gera ekki samning eða rammasamning, án þess að umsækjendur eða

bjóðendur þurfi að fara fram á slíkar upplýsingar. Einnig er rétt að minna á að í tilskipun ráðsins 89/665/EBE ( 14) er
kveðið á um skyldu samningsyfirvalda, og það án þess að umsækjendur eða bjóðendur þurfi að fara fram á slíkt, að
láta hlutaðeigandi umsækjendum og bjóðendum í té samantekt um viðkomandi ástæður sem liggja fyrir sumum
helstu ákvörðununum sem teknar eru í innkaupaferlinu. Að lokum ætti að taka fram að umsækjendur og bjóðendur
ættu að geta farið fram á ítarlegri upplýsingar varðandi þessar ástæður, sem gera ætti kröfu um að samningsyfirvöld
veiti, nema til þess liggi ríkar ástæður að veita þær ekki. Þessar ástæður ætti að setja fram í þessari tilskipun. Til að
tryggja nauðsynlegt gagnsæi í tengslum við innkaupaferli, sem fela í sér samninga og samræður við bjóðendur, ætti
einnig að gera þeim bjóðendum, sem gert hafa tækt tilboð, kleift að fara fram á upplýsingar um framkvæmd og
framvindu ferlisins nema ríkar ástæður séu gegn því að svo sé gert.
83) Allt of strangar kröfur um efnahagslega og fjárhagslega getu eru oft óréttmætar hindranir í vegi fyrir þátttöku lítilla
og meðalstórra fyrirtækja í opinberum innkaupum. Allar slíkar kröfur ættu að tengjast efni samningsins og vera í
réttu hlutfalli við hann. Einkum ætti samningsyfirvöldum ekki að vera heimilt að gera þá kröfu til rekstraraðila að
þeir séu með lágmarksveltu, sem væri ekki í réttu hlutfalli við efni samningsins, krafan ætti almennt ekki að vera
hærri en í mesta lagi tvöfalt áætlað virði samningsins. Í tilhlýðilega rökstuddum tilvikum ætti þó að vera unnt að setja
hærri kröfur. Slíkar aðstæður gætu verið tengdar mikilli áhættu sem fylgir framkvæmd samningsins eða þeirri
staðreynd að tímanlegar og réttar samningsefndir eru mjög mikilvægar, t.d. vegna þess að þær eru nauðsynleg
forsenda fyrir framkvæmd annarra samninga.
Í slíkum tilhlýðilega rökstuddum tilvikum ætti samningsyfirvöldum áfram að vera frjálst að taka sjálfstæða ákvörðun
um hvort heppilegt og viðeigandi væri að setja kröfur um hærri lágmarksveltu án þess að þurfa að sæta eftirliti
stjórnsýslu eða dómstóla. Ef setja á kröfur um hærri lágmarksveltu ætti samningsyfirvöldum áfram að vera frjálst að
ákveða mörkin, svo fremi sem þau tengjast og eru í réttu hlutfalli við efni samningsins. Ef samningsyfirvaldið
ákveður að krefjast skuli þess að lágmarksvelta sé hærri en tvöfalt áætlað verðmæti samningsins ætti að koma fram í
stöku skýrslunni eða í útboðsgögnum hvaða meginástæður eru fyrir vali samningsyfirvaldsins.
Samningsyfirvöld ættu t.d. einnig að geta farið fram á upplýsingar um hlutföllin milli eigna og skulda í
ársreikningunum. Jákvætt hlutfall, sem sýnir að eignir eru umfram skuldir, gæti gefið viðbótarvísbendingar um að
fjárhagsleg geta rekstraraðila sé fullnægjandi.
84) Margir rekstraraðilar, ekki síst lítil og meðalstór fyrirtæki, telja ýmiss konar stjórnsýslubyrði vera meiri háttar
hindrun fyrir þátttöku þeirra í opinberum innkaupum, vegna þess að nauðsynlegt er að útbúa umtalsverðan fjölda
vottorða og annarra skjala sem tengjast útilokunarviðmiðunum og hæfiskröfum. Ef dregið væri úr þessum kröfum,
t.d. með því að nota samevrópska hæfisyfirlýsingu bjóðanda (e. European Single Procurement Document (ESPD)),
þar sem fram kemur uppfærð eigin yfirlýsing, gæti það orðið til talsverðar einföldunar til hagsbóta bæði fyrir
samningsyfirvöld og rekstraraðila.
Þó ætti að gera kröfu um að bjóðandinn, sem ákveðið hefur verið að gera samning við, leggi fram viðeigandi
sönnunargögn og samningsyfirvöld ættu ekki að gera samninga við bjóðendur sem ekki geta lagt þau fram.
Samningsyfirvöld ættu einnig að hafa rétt á að fara fram á öll eða hluta fylgiskjala hvenær sem þau telja slíkt
nauðsynlegt til að tryggja að ferlið fari rétt fram. Þetta gæti einkum átt við í tveggja stiga ferli – lokuðum útboðum,
samkeppnisútboðum með samningsviðræðum, samkeppnisviðræðum og nýsköpunarsamstarfi – þar sem
samningsyfirvöld nýta sér möguleikann á að takmarka fjölda umsækjenda sem boðið er að leggja fram tilboð.
Réttlæta mætti að fylgiskjöl séu lögð fram þegar val á umsækjendum, sem boðin er þátttaka, fer fram til að komast
megi hjá því að samningsyfirvöld bjóði umsækjendum, sem reynast síðar ófærir um að leggja fram fylgiskjöl á
samningsgerðarstiginu, og komi þannig í veg fyrir að annars hæfir umsækjendur taki þátt.
Gera ætti skýra grein fyrir því að á samevrópskri hæfisyfirlýsingu bjóðanda yrðu einnig veittar viðeigandi
upplýsingar um aðila, sem rekstraraðilinn reiðir sig á hvað varðar getu, svo að staðfesting á upplýsingum varðandi
slíka aðila geti farið fram með og samkvæmt sömu skilyrðum og staðfestingin í tengslum við aðalrekstraraðilann.
85) Mikilvægt er að ákvarðanir samningsyfirvalda séu byggðar á nýlegum upplýsingum, einkum hvað varðar
útilokunarástæður, vegna þess að vitað er að miklar breytingar geta orðið snögglega, t.d. vegna fjárhagslegra
vandkvæða, sem gætu valdið því að rekstraraðilinn hentar ekki, eða öfugt vegna þess að útistandandi framlag til
almannatrygginga hefur verið greitt í millitíðinni. Æskilegt er því, hvenær sem unnt er, að samningsyfirvöld staðfesti
slíkar upplýsingar með aðstoð viðeigandi gagnagrunna sem ættu að vera innlendir, í þeim skilningi að þeir eru reknir
af opinberum yfirvöldum. Eins og þróunin stendur nú gætu enn verið tilvik þar sem slíkt er ekki mögulegt af
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tæknilegum ástæðum. Framkvæmdastjórnin ætti því að íhuga að hvatt verði til ráðstafana sem gætu eflt og auðveldað
rafrænan aðgang að uppfærðum upplýsingum, s.s. að styrkja verkfæri sem veita aðgang að rafrænu upplýsingasafni
um hæfi fyrirtækja (e. virtual company dossier) eða leiðir sem auðvelda rekstrarsamhæfi gagnasafna eða annarra þess
háttar samhliða ráðstafana.
Einnig ætti að kveða á um að samningsyfirvöld ættu ekki að fara fram á að fá enn nýrri uppfærð skjöl með
upplýsingum sem þau hafa þegar undir höndum frá fyrri innkaupaferlum. Hins vegar ætti einnig að tryggja að
samningsyfirvöld muni ekki standa andspænis óhóflegri skjalavörslu og -vistun í þessu sambandi. Af þessu leiðir að
eingöngu ætti að innleiða þessa skyldu þegar notkun rafrænna samskiptaaðferða hefur verið skyldubundin vegna þess
að rafræn skjalastjórnun mun auðvelda samningsyfirvöldum þetta verk til muna.
86) Ná mætti frekari einföldun, bæði fyrir rekstraraðila og samningsyfirvöld, með stöðluðu eyðublaði fyrir eigin
yfirlýsingar, sem gæti dregið úr vandamálum sem tengjast nákvæmni við vinnslu formlegra yfirlýsinga og yfirlýsinga
um samþykki sem og vandkvæðum í tengslum við tungumál.
87) Framkvæmdastjórnin hefur á að skipa og rekur rafrænt kerfi, e-Certis, sem landsyfirvöld uppfæra og staðfesta á
valfrjálsum grundvelli sem stendur. Markmiðið með e-Certis er að auðvelda skipti á vottorðum og öðrum skriflegum
sönnunargögnum sem samningsyfirvöld gera oft kröfu um. Reynslan hingað til gefur til kynna að valfrjáls uppfærsla
og staðfesting nægir ekki til að tryggja að e-Certis geti nýst til fulls við að einfalda og auðvelda skjalaskipti, einkum
til hagsbóta fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Fyrsta skrefið ætti því að vera að gera viðhald þess skyldubundið.
Notkun e-Certis verður gerð skyldubundin síðar.
88) Samningsyfirvöldum ætti að vera kleift að krefjast þess að umhverfisstjórnunarráðstöfunum eða -kerfum sé beitt
meðan á framkvæmd opinbers samnings stendur. Umhverfisstjórnunarkerfi, hvort sem þau eru skráð samkvæmt
Sambandsgerningum, eins og t.d. reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1221/2009 ( 15) eða ekki, geta sýnt
hvort rekstraraðilinn hefur tæknilega getu til að framkvæma samninginn. Þeirra á meðal eru vottorð um
umhverfismerki varðandi viðmiðanir vegna umhverfisstjórnunar. Ef rekstraraðili hefur engan aðgang að slíkum
umhverfisstjórnunarskráningarkerfum eða möguleika á að fá aðgang innan viðeigandi tímamarka ætti að heimila
honum að leggja fram lýsingu á þeim umhverfisstjórnunarráðstöfunum, sem komið hefur verið í framkvæmd, að því
tilskildu að hlutaðeigandi rekstraraðili sýni fram á að þessar ráðstafanir tryggi sama umhverfisverndarstig og þær
ráðstafanir sem krafist er samkvæmt umhverfisstjórnuninni.
89) Hugtakið forsendur fyrir vali tilboðs er kjarni þessarar tilskipunar. Þess vegna er mikilvægt að viðkomandi ákvæði
séu sett fram á eins einfaldan og aðgengilegan hátt og mögulegt er. Þetta er hægt með því að nota hugtakið
„fjárhagslega hagkvæmasta tilboðið“ sem yfirhugtak vegna þess að öll tilboð sem valin eru ættu að lokum að vera
valin í samræmi við það sem einstök samningsyfirvöld telja að sé fjárhagslega besta lausnin af þeim sem í boði eru.
Til að komast hjá ruglingi við valforsenduna, sem nú er þekkt sem „fjárhagslega hagkvæmasta tilboðið“ í tilskipun
2004/17/EB og 2004/18/EB ætti að nota annað orðasamband um það hugtak, þ.e. „besta hlutfall milli verðs og
gæða“. Af því leiðir að túlka ætti það í samræmi við dómaframkvæmd, sem tengist þessum tilskipunum, nema þar
sem greinilega er umtalsvert önnur lausn í þessari tilskipun.
90) Gera ætti samninga á grundvelli hlutlægra viðmiðana, sem tryggja samræmi við meginregluna um gagnsæi, bann við
mismunun og jafna meðferð, með það í huga að tryggja hlutlægan samanburð á hlutfallslegu virði tilboða til að
ákvarða, við aðstæður þar sem virk samkeppni ríkir, hvaða tilboð er fjárhagslegasta hagstæðasta tilboðið. Setja ætti
skýrt og ótvírætt fram að meta ætti fjárhagslega hagkvæmasta tilboðið á grundvelli besta hlutfalls milli verðs og
gæða og ætti alltaf að fela í sér verð- eða kostnaðarþátt. Jafnframt ætti að gera skýra grein fyrir því að slíkt mat á
fjárhagslega hagkvæmasta tilboðinu væri einnig hægt að framkvæma á grundvelli annaðhvort verðs eða
kostnaðarhagkvæmni eingöngu. Enn fremur er rétt að minna á að samningsyfirvöldum er frjálst að setja viðeigandi
gæðastaðla með því að nota tækniforskriftir eða skilyrði varðandi framkvæmd samnings.
Til að hvetja til meiri áherslu á gæði í opinberum innkaupum ætti að heimila aðildarríkjum að banna eða takmarka
notkun verðs eingöngu eða kostnaðar eingöngu við mat á því hvaða tilboð er fjárhagslega hagkvæmast eftir því sem
þau telja að við eigi.
Til að tryggja að farið sé að meginreglunni um jafna meðferð við gerð samninga ætti að skylda samningsyfirvöld til
skapa nauðsynlegt gagnsæi til að gera öllum bjóðendum kleift að vera tilhlýðilega vel upplýstir um forsendur og
tilhögun sem beitt verður við ákvörðun um gerð samnings. Þess vegna ætti að skylda samningsyfirvöld til að tilgreina
forsendur fyrir vali tilboðs og hlutfallslegt vægi sem hver og ein forsenda fékk. Samningsyfirvöldum ætti þó að vera
heimilt að gera undantekningu frá þeirri skyldu að tilgreina vægi forsendna þegar gildar ástæður eru fyrir því, sem
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þau verða að geta rökstutt, og ekki er unnt að meta vægið fyrir fram, einkum þegar um er að ræða flókna samninga. Í
slíkum tilvikum ættu þau að tilgreina forsendurnar í forgangsröð eftir mikilvægi.
91) Í samræmi við 11. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins ber að fella kröfur um umhverfisvernd inn í
skilgreiningu og framkvæmd á stefnu Sambandsins og starfsemi, einkum með það fyrir augum að stuðla að sjálfbærri
þróun. Í þessari tilskipun er skýrt hvernig samningsyfirvöld geta stuðlað að vernd umhverfisins og sjálfbærri þróun
og jafnframt tryggt að besta hlutfall milli gæða og verðs náist í samningum.
92) Við mat á besta hlutfallinu milli verðs og gæða ættu samningsyfirvöld að ákvarða fjárhagslegar viðmiðanir og
gæðaviðmiðanir sem tengjast efni samningsins og þau munu nota í þeim tilgangi. Þessar viðmiðanir ættu því að gefa
færi á samanburðarmati á því nothæfisstigi sem boðið er í sérhverju tilboði í ljósi þess hvert efni samningsins er eins
og skilgreint er í tækniforskriftunum. Með tilliti til besta hlutfalls milli verðs og gæða er í þessari tilskipun settur
fram listi, sem ekki er tæmandi, um mögulegar valforsendur og þar koma m.a. fram umhverfislegir og félagslegir
þættir. Hvetja ætti samningsyfirvöld til að velja valforsendur sem gera þeim kleift að fá hágæðaverk, vörur og
þjónustu sem samrýmast þörfum þeirra sem best.
Þær valforsendur sem valdar eru ættu ekki að veita samningsyfirvaldinu ótakmarkað ákvörðunarvald og þær ættu að
tryggja möguleikann á skilvirkri og sanngjarnri samkeppni og fela í sér tilhögun sem gerir kleift að staðfesta á
skilvirkan hátt upplýsingar sem bjóðendur leggja fram.
Til að ákvarða hvaða tilboð er fjárhagslega hagstæðast ætti ákvörðunin um samningsgerðina ekki að byggjast
eingöngu á forsendum sem ekki tengjast kostnaði. Þess vegna ætti kostnaðarviðmiðun að fylgja gæðaviðmiðunum og
gæti það annaðhvort falist í nálgun sem byggist á verði eða kostnaðarhagkvæmni, s.s. útreikningi á vistferilskostnaði,
eftir því sem samningsyfirvaldið kýs. Hins vegar ættu valforsendur ekki að hafa áhrif á beitingu ákvæða landslaga
sem ákvarða greiðslur fyrir tiltekna þjónustu eða þar sem fast verð er ákveðið fyrir tilteknar vörur.
93) Ef greiðsla fyrir tiltekna þjónustu ræðst af ákvæðum landslaga eða er ákveðin í föstu verði fyrir tilteknar vörur ætti að
koma skýrt fram að áfram er unnt að meta hlutfall gæða og verðs á grundvelli annarra þátta en einungis verðsins eða
greiðslunnar. Eftir því hvaða þjónustu eða vöru er um að ræða gætu slíkir þættir m.a. verið skilmálar um afhendingu
og greiðslu, atriði varðandi þjónustu eftir sölu (t.d. umfang ráðgjafar- og endurnýjunarþjónustu) eða umhverfislegir
eða félagslegir þættir (t.d. hvort bækur voru prentaðar á endurunninn pappír eða pappír úr sjálfbærum viði, kostnaður
sem skrifast á umhverfisleg úthrif eða hvort ýtt hafi verið undir félagslega aðlögun einstaklinga, sem standa höllum
fæti, eða þeirra sem tilheyra berskjölduðum hópum meðal einstaklinga sem falið er að framkvæma samninginn).
Miðað við margvíslega möguleika til að meta hlutfall gæða og verðs á grundvelli efnislegra viðmiðana ætti að forðast
að nota þá leið að draga um hluta sem einu aðferðina við gerð samnings.
94) Hvenær sem gæði ráðins starfsfólks skipta máli varðandi framkvæmd samnings ætti einnig að heimila
samningsyfirvöldum að nota sem valforsendu skipulag, gæði og reynslu þess starfsfólks, sem falið er að framkvæma
umræddan samning, vegna þess að þetta getur haft áhrif á gæði framkvæmdar samningsins og, þar af leiðandi, á
fjárhagslegt virði tilboðsins. Þetta getur t.d. átt við um samninga um hugverkaþjónustu á borð við ráðgjafar- eða
arkitektaþjónustu. Samningsyfirvöld, sem nýta sér þennan möguleika, ættu að tryggja með viðeigandi
samningsbundnum leiðum að starfsfólkið, sem falin er framkvæmd samnings, uppfylli í raun þá gæðastaðla, sem
tilgreindir eru, og að einungis megi ráða annað starfsfólk í stað þess sem fyrir er með samþykki samningsyfirvaldsins
sem staðfestir að starfsfólkið, sem ráðið er í annars stað, sé af sambærilegum gæðum.
95) Það er gríðarlega brýnt að nýta til fulls þá möguleika sem felast í opinberum innkaupum við að ná markmiðum
áætlunarinnar Evrópa 2020 um snjallhagvöxt, sjálfbæran hagvöxt og hagvöxt fyrir alla. Í þessu tilliti er rétt að minna
á að opinber innkaup eru drifkraftur nýsköpunar sem skiptir miklu máli fyrir framtíðarvöxt í Evrópu. Í ljósi þess að
mikilvægur munur er á einstökum geirum og mörkuðum væri á hinn bóginn ekki viðeigandi að setja almennar
lögboðnar kröfur um innkaup á sviði umhverfismála, félagsmála og nýsköpunar.
Í löggjöf Sambandsins hafa þegar verið settar lögboðnar kröfur um innkaup til að ná sérstökum takmörkum á sviði
vélknúinna ökutækja til flutninga á vegum (tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/33/EB) ( 16) og á sviði
skrifstofubúnaðar (reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 106/2008) ( 17). Auk þess hefur mikið áunnist hvað
varðar skilgreininguna á sameiginlegum aðferðum til útreiknings vistferilskostnaðar.
Því virðist rétt að halda áfram á þessari leið og láta löggjöf í vissum geirum það eftir að setja lögboðin markmið og
takmörk í samræmi við tilteknar stefnur og skilyrði sem eru í gildi í viðkomandi geira og halda á lofti þróun og
notkun evrópskra aðferða við útreikning á vistferilskostnaði í þeim tilgangi að styðja betur við notkun opinberra
innkaupa til að styrkja sjálfbæran vöxt.
96) Til viðbótar við þessar ráðstafanir í tilteknum geirum ætti að breyta tilskipun 2004/17/EB og 2004/18/EB og gera
(16)
(17)

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/33/EB frá 23. apríl 2009 um að stuðla að notkun á hreinum og orkunýtnum ökutækjum til flutninga á vegum (Stjtíð. ESB L 120, 15.5.2009, bls. 5).
Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 106/2008 frá 15. janúar 2008 um áætlun Bandalagsins varðandi orkunýtnimerkingar á skrifstofubúnaði (Stjtíð. ESB L 39, 13.2.2008, bls. 1)

samningsyfirvöldum kleift að keppa að markmiðum áætlunarinnar Evrópa 2020 um snjallhagvöxt, sjálfbæran
hagvöxt og hagvöxt fyrir alla í innkaupaáætlunum sínum. Þess vegna ætti að taka ótvírætt fram að ef matið er ekki
einungis gert á grundvelli verðs geta samningsyfirvöld ákveðið hvaða tilboð er fjárhagslega hagstæðast og lægstur
kostnaður með því að nota nálgun sem grundvallast á útreikningi á vistferilskostnaði. Hugtakið útreikningur á
vistferliskostnaði tekur til alls kostnaðar á vistferli verka, vöru eða þjónustu.
Þetta þýðir innri kostnað, s.s. vegna rannsókna sem gera skal, þróunar, framleiðslu, flutninga, notkunar, viðhalds og
kostnaðar við förgun við lok vistferlis en getur einnig tekið til kostnaðar sem skrifast á umhverfisleg úthrif, s.s.
mengunar af völdum náms hráefna, sem notuð eru í vörunni eða af völdum vörunnar sjálfrar eða vinnslu hennar, að
því tilskildu að unnt sé að verðleggja þær og fylgjast með þeim. Þær aðferðir sem samningsyfirvöld nota við mat á
kostnaði sem skrifast á umhverfisleg úthrif ætti að ákvarða fyrirfram á hlutlægan hátt og án mismununar og ættu að
vera aðgengilegar öllum hlutaðeigandi aðilum. Þessar aðferðir má ákvarða á lands-, svæðis- eða staðarvísu en til að
koma í veg fyrir röskun á samkeppni með hjálp sérsniðinna aðferða ættu þær að vera almennar í þeim skilningi að
ekki ætti að koma þeim á fót sérstaklega fyrir tiltekið opinbert innkaupaferli.
Þróa ætti sameiginlegar aðferðir á vettvangi Sambandsins til að reikna út vistferliskostnað í sérstökum flokkum vara
eða þjónustu. Þar sem slíkar sameiginlegar aðferðir eru þróaðar ætti að skyldubinda notkun þeirra.
Jafnframt ætti að skoða hvort hagkvæmt sé að koma á sameiginlegum aðferðum í útreikningi á félagslegum
vistferilskostnaði og líta til fyrirliggjandi aðferða, s.s. viðmiðunarreglna fyrir félagslegt vistferilsmat á vörum sem
samþykktar voru innan ramma Umhverfisstofnunar Sameinuðu þjóðanna.
97) Enn fremur ætti samningsyfirvöldum, með betri samþættingu félagslegra og umhverfislegra sjónarmiða í
innkaupaferli í huga, að vera heimilt að nota valforsendur eða skilyrði varðandi framkvæmd samnings, sem tengjast
verkum, vörum eða þjónustu, sem veita á samkvæmt opinbera samningnum, að hvaða leyti sem er og á hvaða stigi
sem er á vistferli þeirra frá námi hráefna fyrir vöruna þar til vörunni er fargað, þ.m.t. þættir í hinu sérstaka ferli
framleiðslu, veitingar eða viðskipta með þau verk, vörur eða þjónustu eða í sérstöku ferli á síðara stigi í vistferli
þeirra jafnvel þótt slíkir þættir séu ekki hluti af efni þeirra. Forsendur og skilyrði sem varða slíkt framleiðslu- eða
veitingarferli eru t.d. að ekki hafi verið notuð eiturefni við framleiðsla keyptu varanna eða að keypt þjónusta sé veitt
með notkun orkunýtinna véla. Í samræmi við dómaframkvæmd Evrópudómstólsins tekur þetta líka til valforsendna
eða skilyrða um framkvæmd samnings í tengslum við afhendingu eða notkun vara sem framleiddar eru í samræmi
við sanngjörn viðskipti (e. fair trade) við framkvæmd samningsins sem á að gera. Forsendur og skilyrði í tengslum
við viðskipti og aðstæður þeirra geta t.d. vísað til þeirrar staðreyndar að varan, sem um er að ræða, er framleidd í
samræmi við sanngjörn viðskipti, þ.m.t. krafan um að greiða lágmarksverð auk álags (e. price premium) til
framleiðenda. Skilyrði varðandi framkvæmd samnings, sem varða umhverfissjónarmið, geta t.d. náð yfir afhendingu,
pökkun og förgun vara og í tengslum við verk- og þjónustusamninga, lágmörkun úrgangs eða auðlindanýtni.
Hins vegar útilokar skilyrðið um tengsl við efni samningsins forsendur og skilyrði, sem tengjast almennri stefnu
fyrirtækisins, sem ekki er unnt að líta á sem einkennandi þátt í sérstöku framleiðslu- eða veitingarferli keyptu
verkanna, varanna eða þjónustunnar. Þess vegna ætti ekki að heimila samningsyfirvöldum að gera þá kröfu til
bjóðenda að þeir hafi sett tiltekna stefnu um samfélagslega eða umhverfislega ábyrgð fyrirtækisins.
98) Mikilvægt er að valforsendur og skilyrði um framkvæmd samnings varðandi félagslega þætti í framleiðsluferlinu
tengist þeim verkum, vöru eða þjónustu sem veita skal samkvæmt samningnum. Auk þess ætti að beita þeim í
samræmi við tilskipun 96/71/EB eins og hún hefur verið túlkuð af Evrópudómstólnum, og ætti ekki að velja eða beita
þeim þannig að í því felist bein eða óbein mismunun rekstraraðila frá öðrum aðildarríkjum eða þriðju löndum sem
eiga aðild að samninnum um opinber innkaup eða fríverslunarsamningum sem Sambandið er aðili að. Því ættu kröfur
varðandi grundvallarvinnuskilyrði, sem reglur eru settar um í tilskipun 96/71/EB, s.s. um lágmarkslaun, að vera
áfram þær sem settar eru með landslöggjöf eða kjarasamningum sem beitt er í samræmi við lög Sambandsins í
tengslum við þá tilskipun.
Skilyrðum varðandi framkvæmd samnings gæti einnig verið ætlað að stuðla að framkvæmd ráðstafana til að efla
jafnrétti milli kvenna og karla í vinnu, aukinni þátttöku kvenna á vinnumarkaði og samræmingu vinnu og einkalífs,
verndun umhverfisins eða velferð dýra, því að farið sé efnislega að grundvallarsamningum
Alþjóðavinnumálastofnunarinnar, og að ráðið sé fleira fólk sem stendur höllum fæti en krafist er samkvæmt
landslöggjöf.
99) Ráðstafanir til að vernda heilsu starfsfólks, sem tekur þátt í framleiðsluferlinu, til að efla félagslega aðlögun fólks
sem stendur höllum fæti eða þeirra sem tilheyra berskjölduðum hópum meðal þeirra sem falið er að framkvæma
samninginn eða til að veita þjálfun á þeirri kunnáttu sem nauðsynleg fyrir viðkomandi samning, geta líka verið meðal
valforsendna eða skilyrða varðandi framkvæmd samnings, að því tilskildu að þær snúi að verkum, vörum eða
þjónustu sem veitt er samkvæmt samningnum. Til dæmis gætu slíkar forsendur eða skilyrði m.a. vísað til ráðningar

umsækjenda, sem hafa verið lengi atvinnulausir, framkvæmdar ráðstafana vegna menntunar fyrir atvinnulausa eða
ungmenni við framkvæmd samningsins sem gera skal. Samningsyfirvöld geta í tækniforskriftum kveðið á um slíkar
félagslegar kröfur sem einkenna með beinum hætti viðkomandi vöru eða þjónustu, svo sem aðgengi fyrir fatlaða eða
hönnun fyrir alla notendur.
100) Ekki ætti að gera opinbera samninga við rekstraraðila, sem hafa tekið þátt í skipulögðum brotasamtökum eða hafa
verið fundnir sekir um spillingu, svik sem hafa skaðað fjárhagslega hagsmuni Sambandsins, hryðjuverk,
peningaþvætti, fjármögnun hryðjuverka eða mansal. Vangreiðsla skatta eða framlaga til almannatrygginga ætti einnig
að varða skyldubundinni útilokun á Sambandsvísu. Aðildarríki ættu hins vegar að geta kveðið á um undanþágur frá
þessum skyldubundnu útilokunum í undantekningartilvikum þegar kröfur, sem vega þyngra í þágu
almannahagsmuna, gera það að verkum að samningsgerð er óhjákvæmileg. Slíkt gæti t.d. átt við ef aðeins er hægt að
kaupa bóluefni eða neyðarbúnað sem brýn þörf er fyrir frá rekstraraðila sem skyldubundnar forsendur fyrir útilokun
gilda um að öðru leyti.
101) Enn fremur ætti samningsyfirvöldum að vera gert kleift að útiloka rekstraraðila, sem reynst hafa óáreiðanlegir, t.d.
vegna brota á skyldum vegna umhverfismála eða í félagslegu tilliti, þ.m.t. reglur um aðgengi fatlaðra eða annars
konar alvarlegt misferli í starfsemi í viðkomandi atvinnugrein, s.s. brot á samkeppnisreglum eða hugverkaréttindum.
Koma ætti skýrt fram að alvarlegt misferli í tengslum við starfsemi í viðkomandi atvinnugrein getur gert það að
verkum að heiðarleiki rekstraraðila sé dreginn í efa og þannig gert rekstraraðilann illa til þess fallinn að fá opinberan
samning, óháð því hvort hann hefði annars yfir að ráða þeirri tæknilegu og efnahagslegu getu sem þarf til að
framkvæma samninginn.
Með það í huga að samningsyfirvaldið ber ábyrgð á afleiðingum ákvarðana, sem gætu mögulega verið rangar, ættu
samningsyfirvöld áfram að geta talið að alvarlegt misferli í tengslum við starfsemi í viðkomandi atvinnugrein hafi átt
sér stað þegar þau geta sýnt fram á með viðeigandi hætti, áður en endanleg og bindandi ákvörðun er tekin um tilvist
skyldubundinna útilokunarástæðna, að rekstraraðili hafi brotið gegn skyldum sínum, þ.m.t. skyldum er varða greiðslu
skatta eða framlaga til almannatrygginga, nema kveðið sé á um annað í landslögum. Samningsyfirvöld ættu einnig að
geta útilokað umsækjendur eða bjóðendur þegar framkvæmd þeirra á fyrri opinberum samningum var verulega áfátt
að því er varðar efnislegar kröfur, t.d. skortur á efndum eða framkvæmd, alvarlegir annmarkar á vörunni eða
þjónustunni sem veitt var, sem gerðu hana ónothæfa í tilætluðum tilgangi, eða röng háttsemi sem veldur verulegum
vafa um áreiðanleika rekstraraðilans. Í landslögum ætti að kveða á um hámarkslengd slíkrar útilokunar.
Við beitingu valfrjálsra ástæðna fyrir útilokun ættu samningsyfirvöld að líta sérstaklega til meginreglunnar um
meðalhóf. Minni háttar frávik ættu einungis í undantekningartilvikum að leiða til útilokunar rekstraraðila. Ef minni
háttar frávik eru síendurtekin getur slíkt þó vakið efasemdir um áreiðanleika rekstraraðila og gæti réttlætt útilokun
hans.
102) Þó ætti að taka tillit til möguleika rekstraraðila á að gera ráðstafanir til að fara að reglum í þeim tilgangi að bæta fyrir
afleiðingar hvers konar refsilagabrota eða misferlis og koma með áhrifaríkum hætti í veg fyrir fleiri tilvik rangrar
háttsemi. Slíkar ráðstafanir gætu einkum snúið að starfsfólki eða skipulagi s.s. að rjúfa öll tengsl við fólk eða
stofnanir, sem tóku þátt í misferlinu, gera viðeigandi ráðstafanir til endurskipulagningar varðandi starfsfólk, innleiða
tilkynninga- og eftirlitskerfi, koma á fyrirkomulagi fyrir innri endurskoðun til að fylgjast með því að farið sé að
reglum og samþykkja innri reglur um ábyrgð og bætur. Þegar slíkar ráðstafanir veita nægilega tryggingu ætti ekki að
útiloka viðkomandi rekstraraðila lengur af þessum sökum einvörðungu. Rekstraraðilar ættu að geta óskað eftir að
ráðstafanir til að fara að reglum, sem gerðar eru með það í huga að gera þátttöku þeirra í opinberu innkaupaferli
mögulega, verði skoðaðar. Hins vegar ætti að láta það eftir aðildarríkjum að ákveða nákvæmlega þau formlegu og
efnislegu skilyrði sem gilda um slík tilvik. Þau ættu einkum að geta ákveðið hvort þau heimili einstökum
samningsyfirvöldum að framkvæma viðkomandi mat eða fá það öðrum yfirvöldum í hendur með miðlægum eða
dreifstýrðum hætti.
103) Tilboð sem virðast óeðlilega lág miðað við verkin, vörurnar eða þjónustuna gætu byggst á ótryggum forsendum eða
starfsvenjum í tæknilegu, fjárhagslegu eða lagalegu tilliti. Ef bjóðandinn getur ekki veitt fullnægjandi skýringu ætti
samningsyfirvaldið að hafa rétt til þess að hafna tilboðinu. Höfnun ætti að vera lögboðin ef samningsyfirvaldið hefur
komist að raun um að ástæðan fyrir óeðlilega lágu verði eða kostnaði, sem boðið er, er að ekki er farið að
skyldubundnum Sambandslögum eða sambærilegum landslögum á sviði félagsmála-, vinnu- eða umhverfisréttar eða
ákvæðum alþjóðlegrar vinnulöggjafar.
104) Skilyrði varðandi framkvæmd samnings eru til þess að mæla fyrir um sérstakar kröfur sem tengjast því að
samningurinn sé efndur. Ólíkt því sem á við um forsendur fyrir vali tilboðs, sem eru grundvöllurinn fyrir
samanburðarmati á gæðum tilboða, fela skilyrði varðandi framkvæmd samnings í sér fastar hlutlægar kröfur, sem
hafa engin áhrif á mat á tilboðum. Skilyrði varðandi framkvæmd samnings ættu að samrýmast þessari tilskipun, að
því tilskildu að þau mismuni ekki, hvorki beint né óbeint, og að þau tengist efni samningsins, sem felur í sér alla
þætti sem varða hið sérstaka ferli framleiðslu, veitingar eða markaðssetningar. Þar á meðal eru skilyrði sem varða

framvindu efnda samningsins, en undanskildar eru kröfur sem eiga við um almenna stefnu fyrirtækisins.
Tilgreina ætti skilyrði varðandi framkvæmd samnings í útboðstilkynningunni, kynningartilkynning er notuð sem leið
til að kalla eftir samkeppni eða útboðsgögnum.
105) Mikilvægt er að tryggja að undirverktakar uppfylli viðeigandi skyldur á sviði umhverfis-, félagsmála- og vinnuréttar,
sem byggjast á lögum Sambandsins, landslögum, kjarasamningum eða ákvæðum alþjóðlegrar umhverfis-,
félagsmála- eða vinnulöggjafar, sem talin eru upp í þessari tilskipun, með viðeigandi aðgerðum lögbærra
landsyfirvalda innan marka ábyrgða þeirra og valdsviða, s.s. vinnueftirlitsstofnana eða umhverfisverndarstofnana, að
því tilskildu að slíkar reglur og beiting þeirra samrýmist lögum Sambandsins.
Einnig er nauðsynlegt að tryggja nokkurt gagnsæi í undirverktakakeðjunni, þar sem það veitir samningsyfirvöldum
upplýsingar um hverjir eru til staðar á byggingarsvæðum þar sem unnið er að verkum í þeirra þágu, eða um það
hvaða fyrirtæki veita þjónustu í eða við byggingar, grunnvirki eða svæði, s.s. ráðhús, skóla í eigu sveitarfélaga,
íþróttamannvirki, hafnir eða hraðbrautir, sem samningsyfirvöld bera ábyrgð á eða hafa yfirumsjón með. Koma ætti
skýrt fram að skyldan til að veita tilskildar upplýsingar hvílir alltaf á aðalverktakanum, annaðhvort á grundvelli
sérstakra skilmála, sem hvert samningsyfirvald þyrfti að fella inn í öll innkaupaferli eða á grundvelli skyldna sem
aðildarríki legðu á aðalverktakana með almennt gildandi ákvæðum.
Einnig ætti að koma skýrt fram að skilyrði um framfylgd þess að farið sé að viðeigandi skyldum á sviði umhverfis-,
félagsmála- og vinnuréttar, sem byggjast á lögum Sambandsins, landslögum, kjarasamningum eða ákvæðum
alþjóðlegrar umhverfis-, félagsmála- eða vinnulöggjafar, sem talin eru upp í þessari tilskipun, ættu að gilda þegar
landslög aðildarríkis kveða á um kerfi sameiginlegrar ábyrgðar undirverktaka og aðalverktaka, að því tilskildu að
slíkar reglur og beiting þeirra samrýmist löggjöf Sambandsins. Enn fremur ætti að taka ótvírætt fram að aðildarríki
ættu að geta gengið lengra, t.d. með því að víkka út skyldur um gagnsæi, með því að gera kleift að undirverktökum sé
greitt beint eða með því að gera samningsyfirvöldum kleift eða skylda þau til að ganga úr skugga um að ekki sé
þannig ástatt um undirverktaka að útilokun rekstraraðila eigi við. Þegar slíkum ráðstöfunum er beitt gagnvart
undirverktökum ætti að tryggja samræmi við ákvæðin sem gilda um aðalverktaka svo að aðalverktakanum sé gert að
skipta út viðkomandi undirverktaka ef bindandi útilokunarástæður eru fyrir hendi. Ef slík athugun leiðir í ljós
útilokunarástæður, sem ekki eru bindandi, ætti að koma fram að samningsyfirvöld geti gert kröfu um að
undirverktakanum sé skipt út. Hins vegar ætti einnig að koma ótvírætt fram að samningsyfirvöldum getur verið skylt
að krefjast þess að viðkomandi undirverktaka sé skipt út ef útilokun aðalverktaka væri skyldubundin við slíkar
aðstæður.
Einnig ætti að taka ótvírætt fram að aðildarríkjunum er áfram frjálst að kveða á um strangari reglur um bótaábyrgð í
landslögum eða ganga lengra í landslögum sínum varðandi beinar greiðslur til undirverktaka.
106) Rétt er að minna á að reglugerð ráðsins (EBE, KBE) nr. 1182/71 ( 18) gildir um útreikning á tímamörkum í þessari
tilskipun.

107) Nauðsynlegt er að skýra við hvaða aðstæður breytingar, sem verða á samningi meðan á framkvæmd hans stendur,
gera nýtt innkaupaferli nauðsynlegt, með hliðsjón af viðkomandi dómaframkvæmd Evrópudómstólsins. Nýtt
innkaupaferli er nauðsynlegt ef um er að ræða efnislegar breytingar á upphaflega samningnum, einkum á umfangi og
efni gagnkvæmra réttinda og skyldna aðilanna, þ.m.t. skiptingu hugverkaréttinda. Slíkar breytingar sýna vilja
aðilanna til að semja aftur um nauðsynlega skilmála eða skilyrði þess samnings. Þetta á einkum við ef hin breyttu
skilyrði hefðu haft áhrif á útkomu útboðsins hefðu þau verið hluti af upprunalega útboðinu.
Breytingar á samningnum, sem valda minniháttar breytingum á samningsfjárhæðinni upp að vissri
viðmiðunarfjárhæð, ættu alltaf að vera mögulegar án þess að framkvæma nýtt innkaupaferli. Í þessu skyni og til þess
að tryggja réttarvissu ætti þessi tilskipun að kveða á um lágmarksviðmiðunarfjárhæðir og sé fjárhæðin undir þeim
þarf ekki að hefja nýtt innkaupaferli. Breytingar á samningnum, sem nema fjárhæðum sem eru yfir þessum
viðmiðunarfjárhæðum, ættu að vera mögulegar án nýs innkaupaferlis, að því marki sem slíkar breytingar samrýmast
viðeigandi skilyrðum sem mælt er fyrir um í þessari tilskipun.
108) Samningsyfirvöld gætu staðið andspænis aðstæðum þar sem viðbótarverk, -vörur eða -þjónusta reynast nauðsynleg; í
slíkum tilvikum gæti verið réttlætanlegt að breyta upphaflega samningnum án nýs innkaupaferlis, einkum ef um er að
ræða viðbótarafhendingu á vörum sem annaðhvort er ætlað að koma að hluta í stað eða vera viðbót við fyrirliggjandi
þjónustu, vörur eða búnað og val á nýjum birgi myndi skuldbinda samningsyfirvaldið til að kaupa efni, verk eða
(18)

Reglugerð ráðsins (EBE, KBE) nr. 1182/71 frá 3. júní 1971 sem setur reglur um hvernig reikna ber tímabil, dagsetningar og fresti (Stjtíð. EB sérstök ensk útgáfa: Röð V hefti 1952-1972 bls. 88).

þjónustu sem hefði aðra tæknilega eiginleika og leiddu því til ósamhæfis eða óeðlilega mikilla tæknilegra erfiðleika
við rekstur og viðhald.
109) Samningsyfirvöld geta staðið andspænis ytri kringumstæðum sem þau gátu ekki séð fyrir þegar þau gerðu
samninginn, einkum þegar framkvæmd hans nær yfir langt tímabil. Þegar svo ber undir er viss sveigjanleiki
nauðsynlegur til að laga samninginn að aðstæðunum án nýs innkaupaferlis. Hugtakið ófyrirsjáanlegar aðstæður vísar
til aðstæðna, sem ekki hefði verið hægt að spá fyrir um þrátt fyrir vandlegan undirbúning samningsyfirvaldsins á
upphaflegu samningsgerðinni með tilliti til færra leiða, eðlis og einkenna hins tiltekna verkefnis, góðra starfsvenja á
viðkomandi sviði og þarfarinnar á að tryggja eðlileg tengsl milli þess sem varið er í að undirbúa gerð samningsins og
fyrirsjáanlegs verðmætis hans. Hins vegar getur þetta ekki átt við þegar breyting leiðir til breytingar á eðli
innkaupanna í heild, t.d. með því að eitthvað annað komi í stað verkanna, varanna eða þjónustunnar sem kaupa skal,
eða með því að tegund innkaupanna sé breytt í grundvallaratriðum, þar sem gera má ráð fyrir því í slíkum tilvikum að
það hafi möguleg áhrif á útkomuna.
110) Í samræmi við meginreglurnar um jafna meðferð og gagnsæi ætti ekki að skipta út hlutskarpasta bjóðandanum fyrir
annan rekstraraðila án þess að efna á ný til samkeppni um samninginn, t.d. þar sem bundinn er endi á samninginn
vegna annmarka við efndir. Hlutskarpasti bjóðandinn sem framkvæmir samninginn ætti hins vegar, einkum þegar
samningurinn hefur verið gerður við fleiri en eitt fyrirtæki, að geta farið í gegnum tilteknar skipulagsbreytingar
meðan á framkvæmd samningsins stendur, s.s. hreina innri endurskipulagningu, yfirtökur, samruna og kaup eða
ógjaldfærni. Slíkar skipulagsbreytingar ættu ekki sjálfkrafa að kalla á nýtt innkaupaferli fyrir alla opinbera samninga
sem sá bjóðandi framkvæmir.
111) Samningsyfirvöld ættu að hafa möguleika á að kveða á um breytingar á einstökum samningum með
endurskoðunarákvæðum eða ákvæðum um valmöguleika í samningunum sjálfum en slík ákvæði ættu ekki að veita
þeim ótakmarkað ákvörðunarvald. Því ætti að setja fram í þessari tilskipun upp að hvaða marki megi kveða á um
breytingar í upphaflega samningnum. Því ætti að koma skýrt fram að nægilega skýrt orðuð endurskoðunarákvæði eða
ákvæði um valmöguleika geti m.a. kveðið á um verðtryggingu eða tryggt að t.d. fjarskiptabúnaður, sem ber að
afhenda á tilteknu tímabili henti áfram, einnig ef um er að ræða breyttar samskiptareglur um fjarskipti eða aðrar
tæknilegar breytingar. Einnig ætti að vera mögulegt, samkvæmt nægilega skýrum ákvæðum, að kveða á um
breytingar á samningnum sem reynast nauðsynlegar vegna tæknilegra örðugleika sem hafa komið upp við starfrækslu
eða viðhald. Einnig ætti að minna á að samningar gætu t.d. varðað bæði hefðbundið viðhald auk þess að kveða á um
sérstök inngrip vegna viðhalds sem kann að vera nauðsynlegt til þess að tryggja áframhaldandi veitingu opinberrar
þjónustu.
112) Samningsyfirvöld standa stundum frammi fyrir aðstæðum sem krefjast þess að opinberum samningum sé slitið fyrr
en ætlað var til þess að farið sé að skyldum samkvæmt löggjöf Sambandsins á sviði opinberra innkaupa. Aðildarríkin
ættu því að tryggja að samningsyfirvöld eigi þess kost að slíta opinberum samningi, í samræmi við skilyrði sem
kveðið er á um í landslögum, á gildistíma hans, ef þess er krafist samkvæmt lögum Sambandsins.
113) Niðurstöður vinnuskjals framkvæmdastjórnarinnar frá 27. júní 2011 með heitinu „Matsskýrsla: Áhrif og skilvirkni
löggjafar ESB um opinber innkaup“ gáfu til kynna að endurskoða ætti að vissar tegundir þjónustu eru undanskildar
fullri beitingu tilskipunar 2004/18/EB. Af því leiðir að víkka ætti út fulla beitingu þessarar tilskipunar þannig að hún
nái til fleiri tegunda þjónustu.
114) Eðlis síns vegna ná tilteknir flokkar þjónustu áfram að takmörkuðu leyti yfir landamæri, einkum þjónusta, sem lýst er
sem þjónusta við einstaklinga, s.s. tiltekin félagsþjónusta, heilbrigðisþjónusta og þjónusta á sviði menntunar. Slík
þjónusta er veitt í tilteknu samhengi sem er mjög mismunandi meðal aðildarríkjanna vegna mismunandi
menningarhefða. Því ætti að koma á sérstöku fyrirkomulagi fyrir opinbera samninga vegna þess konar þjónustu með
hærri viðmiðunarfjárhæð en gildir um aðra þjónustu.

Þjónusta við einstaklinga, þar sem verðmætið er undir þeirri viðmiðunarfjárhæð, vekur yfirleitt ekki áhuga
þjónustuveitenda í öðrum aðildarríkjum nema ótvíræðar vísbendingar séu um hið gagnstæða, s.s. að Sambandið
fjármagni verkefni sem ná yfir landamæri.

Um samninga um þjónustu við einstaklinga yfir þessari viðmiðunarfjárhæð ættu að gilda gagnsæiskvaðir innan alls
Sambandsins. Í ljósi mikilvægis menningarlegs samhengis þessarar þjónustu og hversu viðkvæm hún er ætti að veita
aðildarríkjunum víðtækt ákvörðunarvald til að skipuleggja val á þjónustuveitendum með þeim hætti sem þau telja
hæfa best. Reglur þessarar tilskipunar taka mið af þessari brýnu kröfu og með þeim eru einungis settar kröfur um að

uppfylla grundvallarreglurnar um gagnsæi og jafna meðferð og að tryggja að samningsyfirvöld séu fær um að nota
sérstakar gæðaviðmiðanir við val á þjónustuveitendum, s.s. viðmiðanirnar sem settar eru fram í valfrjálsum
evrópskum gæðaramma fyrir félagsþjónustu, sem birtur er af nefnd Evrópusambandsins um félagslega vernd. Við
ákvörðun á þeim ferlum sem nota skal við samningsgerð vegna þjónustu við einstaklinga ættu aðildarríkin að taka
mið af 14. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og bókun nr. 26. Um leið ættu aðildarríkin að leitast við
að ná markmiðum um einföldun og að létta stjórnsýsluálag samningsyfirvalda og rekstraraðila; taka ætti skýrt fram
að slíkar aðgerðir gætu einnig falið í sér að fara þyrfti að reglum sem gilda um þjónustusamninga sem ekki falla undir
einfalda fyrirkomulagið.

Aðildarríkjum og opinberum yfirvöldum er áfram frjálst að veita þessa þjónustu sjálf eða að skipuleggja
félagsþjónustu með þeim hætti að það feli ekki í sér gerð opinberra samninga, t.d. með því að fjármagna aðeins slíka
þjónustu eða með því að veita leyfi eða heimildir til allra rekstraraðila, sem uppfylla tiltekin skilyrði sem
samningsyfirvaldið setur fyrirfram, án takmarkana eða kvóta, að því tilskildu að slík kerfi tryggi næga auglýsingu og
séu í samræmi við meginreglurnar um gagnsæi og bann við mismunun.

115) Á sama hátt er hótel- og veitingaþjónusta almennt einungis boðin af aðilum sem eru staðsettir á þeim tiltekna stað þar
sem þjónustan er veitt og nær þess vegna að takmörkuðu leyti yfir landamæri. Hún ætti því eingöngu að falla undir
einfalda fyrirkomulagið ef verðmæti hennar nemur 750 000 evra viðmiðunarfjárhæðinni eða þar yfir. Stórir hótel- og
veitingaþjónustusamningar yfir þessum viðmiðunarfjárhæðum geta verið mikilvægir fyrir ýmsa rekstraraðila, s.s.
ferðaskrifstofur og aðra milliliði, einnig yfir landamæri.
116) Svipuðu máli gegnir með tiltekna lögfræðiþjónustu, sem snertir eingöngu málefni sem eru alfarið bundin við landslög
og er þess vegna almennt aðeins boðin af aðilum, sem eru í hlutaðeigandi aðildarríki, og nær af þessum sökum einnig
að takmörkuðu leyti yfir landamæri. Hún ætti því eingöngu að falla undir einfalda fyrirkomulagið ef verðmæti hennar
nemur 750 000 evra viðmiðunarfjárhæðinni eða þar yfir. Stórir samningar um lögfræðiþjónustu, sem eru yfir þessari
viðmiðunarfjárhæð, geta verið mikilvægir fyrir ýmsa rekstraraðila, t.d. alþjóðleg lögfræðifyrirtæki, einnig þeir sem
ná yfir landamæri, einkum ef um er að ræða lögfræðileg álitaefni sem rísa eða eru tilkomin vegna Sambandslaga eða
annarra alþjóðalaga eða taka til fleiri en eins lands.
117) Reynslan hefur leitt í ljós að yfirleitt varðar ýmiss konar önnur þjónusta, s.s. björgunarþjónusta, slökkvistörf og
fangelsisþjónusta, aðeins hagsmuni yfir landamæri frá þeim tíma sem hún nær nægilegu magnumfangi vegna
hlutfallslega mikils verðmætis. Svo fremi sem hún er ekki undanskilin gildissviði þessarar tilskipunar ætti hún að
falla undir einfalda fyrirkomulagið. Að því marki sem veiting þjónustu byggist í reynd á samningum, mun annars
konar þjónusta, s.s. opinber þjónusta eða þjónusta við samfélagið, að öðru jöfnu aðeins varða hagsmuni yfir
landamæri ef verðmæti hennar fer yfir 750 000 evra viðmiðunarfjárhæð og ætti þess vegna aðeins í slíku tilviki að
falla undir einfalda fyrirkomulagið.
118) Til að tryggja áframhaldandi opinbera þjónustu ætti þessi tilskipun að gefa færi á að þátttaka á sviði tiltekinnar
heilbrigðis-, félags- og menningarþjónustu í innkaupaferli geti verið bundin við stofnanir, sem byggjast á eignarhaldi
starfsmanna eða virkri þátttöku starfsmanna í stjórnun þeirra, sem og við fyrirliggjandi stofnanir á borð við
samvinnufélög, að því er varðar þátttöku í að veita endanlegum notendum þessa þjónustu. Gildissvið þessa ákvæðis
nær einungis til tiltekinnar heilbrigðis- og félagsþjónustu og tengdrar þjónustu, tiltekinnar menntunar- og
þjálfunarþjónustu, bókasafns-, skjalavörslu- og safnaþjónustu og annarrar menningartengdrar þjónustu,
íþróttaþjónustu og þjónustu fyrir einkaheimili og er ekki ætlað að ná til undanskilinnar þjónustu sem annars er kveðið
á um í þessari tilskipun. Sú þjónusta ætti aðeins að falla undir einfalda fyrirkomulagið.
119) Rétt er að skilgreina þess konar þjónustu með tilvísun í sérstaka liði í sameiginlega innkaupaorðasafninu eins og það
var samþykkt með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2195/2002 ( 19), en það er flokkunarkerfi með
stigskipaðri uppbyggingu, skipt niður í deildir, hópa, greinar, flokka og undirflokka. Til þess að koma í veg fyrir
réttaróvissu ætti að taka fram að tilvísun í deild felur ekki í sér að vísað sé í undirskipaðar undirdeildir. Þess í stað
ætti að setja fram slíka heildartilvísun skýrt og greinilega með því að tiltaka alla viðkomandi staði, ef við á, sem röð
af kóðum.
120) Hönnunarsamkeppnir hafa yfirleitt helst verið haldnar á sviði borgar- og byggðaskipulags, byggingarlistar og
verkfræði eða gagnavinnslu. Hins vegar er rétt að minna á að þessar sveigjanlegu aðferðir mætti líka nýta í öðrum
tilgangi, s.s. til að afla áætlana um fjármögnunarúrræði til að hámarka stuðning við lítil og meðalstór fyrirtæki í
tengslum við verkefnið sameiginleg evrópsk úrræði fyrir ör- til meðalstór fyrirtæki (JEREMIE) eða aðrar
stuðningsáætlanir Sambandsins fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki í tilteknu aðildarríki. Í hönnunarsamkeppninni, sem
(19)

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2195/2002 frá 5. nóvember 2002 um sameiginlegt innkaupaorðasafn (CPV) (Stjtíð. EB L 340, 16.12.2002, bls. 1).

notuð væri til að afla áætlana um þess háttar fjármögnunarúrræði, mætti einnig gera ráð fyrir að þjónustusamningar,
sem fylgja í kjölfarið til að koma í þessum fjármögnunarúrræðum í framkvæmd, yrðu gerðir við vinningshafann eða
einn vinningshafa hönnunarsamkeppninnar með samningskaupum án auglýsingar.
121) Matið hefur leitt í ljós að enn er umtalsvert svigrúm til endurbóta á beitingu reglna Sambandsins um opinber innkaup.
Til að beiting reglnanna verði skilvirkari og samræmdari er mikilvægt að öðlast góða yfirsýn yfir möguleg kerfislæg
vandamál og almenn mynstur í opinberri innkaupastefnu í hverju aðildarríki fyrir sig svo taka megi á mögulegum
vandamálum með markvissari hætti. Þetta yfirlit ætti að vinna með viðeigandi eftirliti og niðurstöður þess ætti að
birta reglulega til að upplýst umræða um mögulegar endurbætur á reglum og starfsvenjum um innkaup geti farið
fram. Með því að fá gott yfirlit af þessu tagi væri einnig hægt að fá innsýn í beitingu reglna um opinber innkaup í
tengslum við framkvæmd verkefna sem Sambandið fjármagnar í samstarfi við aðildarríkin. Aðildarríkjunum ætti að
vera í sjálfsvald sett að ákveða hvernig eftirlitið fer fram og hver annast framkvæmd þess, um leið ætti þeim að vera í
sjálfsvald sett að ákveða hvort eftirlitið skuli byggjast á eftirliti eftir á með hjálp úrtaka eða á kerfisbundnu
fyrirframmati á opinberum innkaupaferlum sem falla undir þessa tilskipun. Það ætti að vera mögulegt að vekja
athygli viðeigandi aðila á hugsanlegum vandamálum, en ætti ekki nauðsynlega að hafa í för með sér að þeir sem
önnuðust eftirlitið öðlist rétt til málsóknar fyrir dómstólum.
Betri leiðbeiningar, upplýsingar og stuðningur við samningsyfirvöld og rekstraraðila gæti einnig lagt umtalsvert af
mörkum til að auka skilvirkni í opinberum innkaupum með meiri þekkingu, aukinni réttarvissu og fagmennsku í
starfsvenjum við opinber innkaup. Slíkar leiðbeiningar ætti að ætíð að gera aðgengilegar samningsyfirvöldum og
rekstraraðilum ef nauðsyn virðist á því að færa beitingu reglnanna til betri vegar. Leiðbeiningarnar sem veita skal
gætu náð yfir öll málefni, sem skipta máli í opinberum innkaupum, s.s. skipulagningu innkaupa, ferli, val á tækni og
aðferðum og góðar starfsvenjur við framkvæmd ferlanna. Að því er varðar lagaleg atriði er ekki nauðsynlegt að
leiðbeiningarnar séu svo ítarlegar að þær feli í sér lögfræðilega heildargreiningu á viðkomandi málefnum, þær mætti
takmarka við almennar ábendingar á þeim þáttum, sem ætti að taka tillit til við ítarlega greiningu á spurningunum,
sem síðar er gerð, t.d. með því að vísa til dómaframkvæmdar, sem gæti skipt máli, eða til leiðbeininga eða annarra
heimilda þar sem þegar hefur verið fjallað um tiltekna spurningu.
122) Í tilskipun 89/665/EBE er kveðið á um tilteknar kæruleiðir sem skulu vera tiltækar a.m.k. einstaklingum sem hafa eða
höfðu áhuga á því að ná tilteknum samningi og hafa átt á hættu að verða eða hafa orðið fyrir skaða af meintu broti á
Sambandslögum á sviði opinberra innkaupa eða reglna sem aðildarríkin hafa sett til að lögleiða þau lög. Þessar
kæruleiðir ættu ekki að verða fyrir áhrifum af þessari tilskipun. Borgarar, hagsmunaaðilar, sem málið varðar, hvort
heldur skipulagðir eða ekki, og aðrir einstaklingar eða aðilar, sem ekki hafa aðgang að kæruleiðum samkvæmt
tilskipun 89/665/EBE, hafa, sem skattgreiðendur, engu að síður lögmætra hagsmuna að gæta varðandi traust
innkaupaferli. Þeir ættu því að hafa möguleika á því, fyrir utan kæruleiðirnar samkvæmt tilskipun 89/665/EBE og án
þess að það hafi í för með sér að þeir öðlist rétt til málssóknar fyrir dómstólum, að benda lögbæru yfirvaldi eða
stofnun á möguleg brot á þessari tilskipun. Til að komast hjá skörun við önnur yfirvöld eða stofnanir, sem þegar eru
til staðar, ætti aðildarríkjunum að vera unnt að skírskota til almennra eftirlitsyfirvalda eða -stofnana, eftirlitsaðila í
vissum geirum, eftirlitsyfirvalda á sveitarstjórnarstigi, samkeppnisyfirvalda, umboðsmanns eða landsbundinna
endurskoðunaryfirvalda.
123) Til að nýta til fulls þá möguleika sem felast í opinberum innkaupum við að ná markmiðum áætlunarinnar Evrópa
2020 um snjallhagvöxt, sjálfbæran hagvöxt og hagvöxt fyrir alla verða innkaup á sviði umhverfismála, félagsmála og
nýsköpunar einnig að gegna sínu hlutverki. Þess vegna er mikilvægt að fá yfirlit yfir þróun á sviði stefnumótandi
innkaupa þannig að unnt sé að fá upplýst sjónarhorn á almenna tilhneigingu á þessu sviði í heild. Auðvitað má einnig
nota allar viðeigandi skýrslur, sem þegar hafa verið gerðar, í þessu samhengi.
124) Í ljósi þeirra möguleika sem lítil og meðalstór fyrirtæki gefa færi á varðandi fjölgun starfa, vöxt og nýsköpun er
mikilvægt að hvetja þau til að taka þátt í opinberum innkaupum, bæði með viðeigandi ákvæðum í þessari tilskipun og
einnig í gegnum framtaksverkefni á landsvísu. Nýju ákvæðin, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, ættu að stuðla
að því að bæta árangur, þ.e.a.s. hlutfall lítilla og meðalstórra fyrirtækja í heildarverðmæti gerðra samninga. Ekki
þykir rétt að setja fyrirmæli um skyldubundið árangurshlutfall, hins vegar ætti að fylgjast náið með landsbundnum
framtaksverkefnum til að auka þátttöku lítilla og meðalstórra fyrirtækja með tilliti til mikilvægis þessa þáttar.
125) Röð ferla og starfsaðferða hefur þegar verið komið á að því er varðar samskipti og tengiliði
framkvæmdastjórnarinnar við aðildarríki, s.s. samskipti og tengiliði sem tengjast ferlunum, sem kveðið er á um í 258.
og 260. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins, samkvæmt netinu til úrlausnar vandamála á innri markaði
(SOLVIT) og tilraunaverkefni ESB (EU Pilot), sem ekki er breytt með þessari tilskipun. Þeim til viðbótar ætti þó að
tilgreina einn tengilið í hverju aðildarríki fyrir samvinnu við framkvæmdastjórnina, sem myndi gegna hlutverki eins
móttökuaðila fyrir málefni sem varða opinber innkaup í viðkomandi aðildarríki. Þetta hlutverk gæti verið í höndum
annaðhvort einstaklinga eða stofnana, sem þegar eru í reglulegu sambandi við framkvæmdastjórnina varðandi
málefni sem tengjast opinberum innkaupum, s.s. landsbundnir tengiliðir, fulltrúar í ráðgjafarnefnd um opinber

innkaup, fulltrúar í innkaupatengslanetinu eða landsbundnir samræmingaraðilar.
126) Rekjanleiki og gagnsæi við ákvarðanatöku í innkaupaferlum er það sem meginmáli skiptir til að tryggja traust ferli,
m.a. að berjast með skilvirkni gegn spillingu og svikum. Samningsyfirvöld ættu því að geyma afrit af verðmætum
samningum, sem gerðir eru, til þess að geta veitt hlutaðeigandi aðilum aðgang að þessum skjölum í samræmi við
gildandi reglur um aðgang að skjölum. Enn fremur ætti að skjalfesta mikilvægustu þætti og ákvarðanir einstakra
innkaupaferla í innkaupaskýrslu. Til að komast hjá stjórnsýsluálagi, svo sem unnt er, ætti að vera heimilt að vísað sé
til upplýsinga í innkaupaskýrslunni sem þegar eru fyrir hendi í viðkomandi tilkynningu um samningsgerð. Einnig ætti
að endurbæta rafrænu kerfin fyrir birtingu slíkra tilkynninga, sem framkvæmdastjórnin hefur umsjón með, í því skyni
að auðvelda innfærslu gagna og um leið útdrátt heildarskýrslna og gagnaskipti milli kerfa.
127) Í þágu þess að einfalda stjórnsýsluna og til að létta byrðum af aðildarríkjunum ætti framkvæmdastjórnin að skoða
reglulega hvort gæði og heilleika í upplýsingum í tilkynningum, sem birtar eru í tengslum við opinber innkaupaferli,
séu nægileg til að framkvæmdastjórninni sé kleift að draga út þær tölfræðilegu upplýsingar sem aðildarríkin myndu
að öðrum kosti þurfa að sjá um að senda.
128) Skilvirk samvinna á sviði stjórnsýslu er nauðsynleg vegna þeirra upplýsingaskipta sem þörf er á við framkvæmd
útboðsferla yfir landamæri, einkum að því er varðar sannprófun á ástæðum útilokunar og á hæfiskröfum og notkun
gæða- og umhverfisstaðla og skráa yfir viðurkennda rekstraraðila. Upplýsingaskipti eru með fyrirvara um landslög
um trúnaðarskyldu. Þess vegna felur þessi tilskipun ekki í sér neins konar kvöð fyrir aðildarríkin um að skiptast á
upplýsingum umfram þær sem landsbundin samningsyfirvöld hafa aðgang að. Upplýsingakerfið fyrir innri
markaðinn (IM-upplýsingakerfið), sem komið var á fót með reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr.
1024/2012 ( 20), gæti falið í sér gagnlegar rafrænar leiðir til að auðvelda og efla samvinnu á sviði stjórnsýslu varðandi
stjórnun upplýsingaskipta með einföldum og samræmdum ferlum til að yfirstíga tungumálahindranir. Þess vegna ætti
að hleypa af stokkunum tilraunaverkefni svo skjótt sem auðið er til að prófa hvort það sé heppilegt skref að stækka
upplýsingakerfið fyrir innri markaðinn þannig að nái yfir upplýsingaskipti samkvæmt þessari tilskipun.
129) Til þess að aðlagast hraðri tæknilegri og efnahagslegri þróun og þróun á sviði reglusetningar ætti að framselja vald til
að samþykkja gerðir í samræmi við 290. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins til
framkvæmdastjórnarinnar að því er varðar nokkra þætti í þessari tilskipun sem hafa ekki grundvallarþýðingu. Þar
sem nauðsynlegt er að fylgja alþjóðasamningum ætti að fela framkvæmdastjórninni vald til að breyta tæknilegri
útfærslu aðferða til útreiknings á viðmiðunarfjárhæðum ásamt reglubundinni endurskoðun á viðmiðunarfjárhæðunum
sjálfum og að breyta X. viðauka. Breytingar gætu orðið á skránum yfir yfirvöld á vegum ríkisins vegna breytinga í
stjórnsýslunni í hverju aðildarríki fyrir sig. Tilkynnt er um slíkar breytingar til framkvæmdastjórnarinnar sem ætti að
hafa heimild til að breyta I. viðauka. Tilvísanir í flokkunarkerfi sameiginlega innkaupaorðasafnsins geta breyst vegna
breytinga á reglum á vettvangi Sambandsins og nauðsynlegt er að þessar breytingar skili sér í texta þessarar
tilskipunar. Uppfæra ætti tæknileg atriði og eiginleika búnaðar til rafrænnar móttöku í takt við tækniþróun. Einnig er
nauðsynlegt að heimila framkvæmdastjórninni að lögbjóða tæknistaðla fyrir rafræn samskipti til að tryggja
rekstrarsamhæfi tæknisniða, ferla og skilaboða í innkaupaferli sem fram fer með notkun rafrænna samskiptaaðferða
með hliðsjón af tækniþróun. Skránni yfir réttargerðir Sambandsins, þar sem komið er á sameiginlegum aðferðum við
útreikning á vistferilskostnaði, ætti að breyta með hraði til að fella inn ráðstafanir sem samþykktar eru í hverjum
geira fyrir sig. Til að uppfylla þessar þarfir ætti að heimila framkvæmdastjórninni að halda skránni yfir réttargerðir
ávallt uppfærðri, þ.m.t. aðferðum við útreikning vistferilskostnaðar. Einkum er mikilvægt að framkvæmdastjórnin
hafi viðeigandi samráð meðan á undirbúningsvinnu hennar stendur, þ.m.t. við sérfræðinga. Við undirbúning og
samningu framseldra gerða ætti framkvæmdastjórnin að tryggja samhliða, tímanlega og viðeigandi afhendingu
viðkomandi skjala til Evrópuþingsins og ráðsins.
130) Við beitingu þessarar tilskipunar ætti framkvæmdastjórnin að ráðfæra sig við viðeigandi sérfræðingahópa á sviði
rafrænna innkaupa til að tryggja jafnvægi í samsetningu þeirra hópa sem hafa lykilhagsmuna að gæta.
131) Til að tryggja samræmd skilyrði við framkvæmd þessarar tilskipunar, sem og við að semja stöðluðu eyðublöðin fyrir
birtingu tilkynninga og staðlað eyðublað fyrir eigin yfirlýsingar, ætti að fela framkvæmdastjórninni
framkvæmdarvald. Þessu valdi ætti að beita í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011
( 21).
132) Beita ætti ráðgjafarnefndarmeðferð við samþykkt framkvæmdargerða, sem varða stöðluð eyðublöð fyrir birtingu
tilkynninga, sem hafa hvorki áhrif frá fjárhagslegu sjónarmiði né á eðli og umfang skyldna sem stafa af þessari
tilskipun. Þessar gerðir einkennast, þvert á móti, af því að þær þjóna einvörðungu stjórnsýslulegum tilgangi og er
ætlað að auðvelda beitingu reglnanna sem settar eru fram í þessari tilskipun.
(20)

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 1024/2012 frá 25. október 2012 um samvinnu á sviði stjórnsýslu fyrir tilstilli upplýsingakerfisins fyrir innri markaðinn og niðurfellingu á ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/49/EB
(„reglugerðin um IM-upplýsingakerfið“) (Stjtíð. ESB L 316, 14.11.2012, bls. 1).
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( )

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 182/2011 frá 16. febrúar 2011 um reglur og almennar meginreglur varðandi tilhögun eftirlits aðildarríkjanna með framkvæmdastjórninni þegar hún beitir framkvæmdavaldi sínu (Stjtíð. ESB
L 55, 28.2.2011, bls. 13).

133) Beita ætti rannsóknarmálsmeðferðinni við samþykkt staðlaða eyðublaðsins fyrir eigin yfirlýsingar vegna þeirra áhrifa
sem þessar eigin yfirlýsingar hafa á innkaupin og vegna þess að þær gegna lykilhlutverki við einföldun á kröfum um
skjalahald í innkaupaferlinu.

134) Framkvæmdastjórnin ætti að rýna í áhrif þess á innri markaðinn að notaðar séu viðmiðunarfjárhæðir og greina
Evrópuþinginu og ráðinu frá því. Um leið ætti hún að taka tillit til þátta á borð við umfang innkaupa yfir landamæri,
þátttöku lítilla og meðalstórra fyrirtækja, viðskiptakostnaðar og vega og meta kostnað á móti ávinningi.

Í samræmi við 7. mgr. XXII gr. samningsins um opinber innkaup eiga samningsaðilar að eiga með sér frekari
viðræður um hann þremur árum eftir að hann öðlast gildi og með reglubundnum hætti eftir það. Í tengslum við það
ætti að skoða hversu viðeigandi viðmiðunarfjárhæðirnar eru, með áhrif verðbólgu í huga í ljósi þess að langur tími
líður án þess að viðmiðunarfjárhæðunum sé breytt í samningnum um opinber innkaup. Ef viðmiðunarfjárhæðirnar
skyldu breytast af þessum sökum ætti framkvæmdastjórnin að samþykkja, eftir því sem við á, tillögu um réttargerð
um að breyta viðmiðunarfjárhæðunum sem settar eru fram í þessari tilskipun.

135) Með hliðsjón af yfirstandandi umræðum um þverlæg ákvæði um tengsl við þriðju lönd með skírskotun til opinberra
innkaupa ætti framkvæmdastjórnin að fylgjast náið með alþjóðlegum viðskiptaskilyrðum og meta hver
samkeppnisaðstaða Sambandsins er.

136) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiðum þessarar tilskipunar, þ.e. að samræma lög og
stjórnsýslufyrirmæli aðildarríkjanna um beitingu tiltekinna opinberra innkaupaferla og þeim verður betur náð á
vettvangi Sambandsins vegna umfangs þeirra og áhrifa, er Sambandinu heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi
við nálægðarregluna eins og kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans um Evrópusambandið. Í samræmi við
meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í þessari tilskipun
til að ná því markmiði.
137) Fella ber tilskipun 2004/18/EB úr gildi.
138) Í samræmi við sameiginlega pólitíska yfirlýsingu aðildarríkja og framkvæmdastjórnarinnar frá 28. september 2011
um skýringaskjöl hafa aðildarríki skuldbundið sig, í rökstuddum tilvikum, til að láta tilkynningunni um
lögleiðingarráðstafanir sínar fylgja eitt eða fleiri skjöl sem skýra út sambandið milli innihalds tilskipunar og
samsvarandi hluta landsbundinna lögleiðingargerninga. Að því er varðar þessa tilskipun telur löggjafinn að sending
slíkra gagna sé rökstudd.
SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

I. BÁLKUR:

GILDISSVIÐ, SKILGREININGAR OG ALMENNAR MEGINREGLUR

I. KAFLI:

Gildissvið og skilgreiningar

1. ÞÁTTUR:

EFNI OG SKILGREININGAR

1. gr.:

Efni og gildissvið

2. gr.:

Skilgreiningar

3. gr.:

Blönduð innkaup

2. ÞÁTTUR:

VIÐMIÐUNARFJÁRHÆÐIR

4. gr.:

Viðmiðunarfjárhæðir

5. gr.:

Aðferðir til að reikna út áætlað verðmæti innkaupa

6. gr.:

Endurskoðun viðmiðunarfjárhæða og skrárinnar yfir yfirvöld á vegum ríkisins

3. ÞÁTTUR:

UNDANTEKNINGAR

7. gr.:

Samningar á sviði vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu

8. gr.:

Sérstakar undantekningar á sviði rafrænna fjarskipta

9. gr.:

Opinberir samningar sem gerðir eru og hönnunarsamkeppnir sem haldnar eru í samræmi við alþjóðlegar
reglur

10. gr.:

Sérstakar undantekningar vegna þjónustusamninga

11. gr.:

Þjónustusamningar sem gerðir eru á grundvelli einkaréttar

12. gr.:

Opinberir samningar milli opinberra aðila

4. ÞÁTTUR:

SÉRSTAKAR AÐSTÆÐUR

1. undirþáttur: Niðurgreiddir samningar og þjónusta tengd rannsóknum og þróun
13. gr.:

Samningar niðurgreiddir af samningsyfirvöldum

14. gr.:

Þjónusta tengd rannsóknum og þróun

2. undirþáttur: Innkaup sem hafa hliðar er snúa að vörnum eða öryggi
15. gr.:

Varnir og öryggi

16. gr.:

Blönduð innkaup sem hafa hliðar er snúa að vörnum eða öryggi

17. gr.:
II. KAFLI:

Samningar sem gerðir eru og hönnunarsamkeppnir sem skipulagðar eru í samræmi við alþjóðlegar reglur
og hafa hliðar er snúa að vörnum og öryggi
Almennar reglur

18. gr.:

Meginreglur um innkaup

19. gr.:

Rekstraraðilar

20. gr.:

Samningar bundnir við ákveðna hópa

21. gr.:

Trúnaðarkvaðir

22. gr.:

Reglur um samskipti

23. gr.:

Flokkunarkerfi

24. gr.:

Hagsmunaárekstrar

II. BÁLKUR

REGLUR UM OPINBERA SAMNINGA

I. KAFLI:

Útboðsaðferðir

25. gr.:

Skilyrði í tengslum við samninginn um opinber innkaup og aðra alþjóðasamninga

26. gr.:

Val á útboðsaðferðum

27. gr.:

Almennt útboð

28. gr.:

Lokað útboð

29. gr.:

Samkeppnisútboð með samningsviðræðum

30. gr.:

Samkeppnisviðræður

31. gr.:

Nýsköpunarsamstarf

32. gr.:

Notkun samningskaupa án undangenginnar auglýsingar

II. KAFLI:

Tækni og aðferðir við rafræn innkaup og hópinnkaup

33. gr.:

Rammasamningar

34. gr.:

Gagnvirk innkaupakerfi

35. gr.:

Rafræn uppboð

36. gr.:

Rafrænir vörulistar

37. gr.:

Miðstýrð innkaupastarfsemi og miðlægar innkaupastofnanir

38. gr.:

Tilfallandi sameiginleg innkaup

39. gr.:

Innkaup samningsyfirvalda frá mismunandi aðildarríkjum

III. KAFLI:

Framkvæmd útboðs

1. ÞÁTTUR:

UNDIRBÚNINGUR

40. gr.:
41. gr.:

Undanfarandi markaðskannanir
Fyrri aðkoma umsækjenda eða bjóðenda

42. gr.:

Tækniforskriftir

43. gr.:

Merki

44. gr.:

Prófunarskýrslur, vottun og önnur sönnunargögn

45. gr.:

Frávikstilboð

46. gr.:

Skipting samninga í hluta

47. gr.:

Frestir settir

2. ÞÁTTUR:

BIRTING OG GAGNSÆI

48. gr.:

Kynningartilkynningar

49. gr.:

Útboðstilkynningar

50. gr.:

Tilkynningar um samningsgerð

51. gr.:

Form tilkynninga og aðferð við birtingu þeirra

52. gr.:

Birting á landsvísu

53. gr.:

Rafrænt aðgengi að útboðsgögnum

54. gr.:

Boð til umsækjenda

55. gr.:

Upplýsingar til umsækjenda og bjóðenda

3. ÞÁTTUR:

VAL Á ÞÁTTTAKENDUM OG SAMNINGSGERÐ

56. gr.:

Almennar meginreglur

1. undirþáttur: Forsendur fyrir hæfismiðuðu vali
57. gr.:

Ástæður til útilokunar

58. gr.:

Hæfiskröfur

59. gr.:

Samevrópsk hæfisyfirlýsing bjóðanda

60. gr.:

Sönnunargögn

61. gr.:

Gagnasafn vottorða á Netinu (e-Certis)

62. gr.:

Gæðastaðlar og umhverfisstjórnunarstaðlar

63. gr.:

Byggt á getu annarra aðila

64. gr.:

Opinberar skrár yfir samþykkta rekstraraðila og vottun frá opinberum og einkaréttarlegum aðilum

2. undirþáttur: Fækkun umsækjenda, tilboða og lausna
65. gr.:
Fækkun hæfra umsækjenda sem boðin er þátttaka
66. gr.:

Fækkun tilboða og lausna

3. undirþáttur: Gerð samnings
67. gr.:

Forsendur fyrir vali tilboðs

68. gr.:

Útreikningur vistferilskostnaðar

69. gr.:

Óeðlilega lág tilboð

IV. KAFLI:

Framkvæmd samnings

70. gr.:

Skilyrði sem tengjast framkvæmd samnings

71. gr.:

Undirverktakastarfsemi

72. gr.:

Breyting samninga á gildistíma þeirra

73. gr.:

Slit samninga

III. BÁLKUR: SÉRSTAKT INNKAUPAFYRIRKOMULAG

I. KAFLI:

Félagsþjónusta og önnur sértæk þjónusta

74. gr.:

Gerð samninga um félagsþjónustu og aðra sértæka þjónustu

75. gr.:

Birting tilkynninga

76. gr.:

Meginreglur um val tilboða

77. gr.:

Samningar bundnir við ákveðna hópa um tiltekna þjónustu

II. KAFLI:

Reglur um hönnunarsamkeppni

78. gr.:

Gildissvið

79. gr.:

Tilkynningar

80. gr.:

Reglur um tilhögun hönnunarsamkeppna og val þátttakenda

81. gr.:

Samsetning dómnefndar

82. gr.:

Ákvarðanir dómnefndar
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I. KAFLI
Gildissvið og skilgreiningar
1. þáttur
Efni og skilgreiningar
1. gr.
Efni og gildissvið
1.
Með þessari tilskipun er komið á reglum um málsmeðferð samningsyfirvalda við opinber innkaup að því er
varðar opinbera samninga og hönnunarsamkeppnir, sem metið er að séu að verðmæti sem ekki er lægra en sem nemur
viðmiðunarfjárhæðunum sem mælt er fyrir um í 4. gr.

2.
Innkaup, í skilningi þessarar tilskipunar, eru kaup eins eða fleiri samningsyfirvalda, fyrir tilstilli opinbers
samnings, á verki, vöru eða þjónustu af rekstraraðilum sem þessi samningsyfirvöld velja, hvort sem verkið, varan eða
þjónustan er í almannaþágu eður ei.

3.

Beiting tilskipunar þessarar er með fyrirvara um ákvæði 346. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins.

4.
Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á frelsi aðildarríkjanna til að skilgreina, í samræmi við lög Sambandsins, það sem
þau telja vera þjónustu í almannaþágu sem hefur almenna, efnahagslega þýðingu, hvernig skipuleggja skuli þessa þjónustu
og fjármagna hana, í samræmi við reglur um ríkisaðstoð og hvaða sérstöku skuldbindingar skulu gilda um hana. Á sama
hátt hefur þessi tilskipun ekki áhrif á ákvörðun opinberra yfirvalda um það hvort, hvernig og að hvaða marki þau óska eftir
að annast sjálf opinber störf í samræmi við 14. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins og bókun 26.

5.

Þessi tilskipun hefur ekki áhrif á það hvernig aðildarríki skipuleggja almannatryggingakerfi sín.

6.
Samningar, ákvarðanir eða aðrir lagagerningar þar sem völd eða ábyrgðir til að framkvæma verkefni sem heyra
undir hið opinbera færast milli samningsyfirvalda eða hópa samningsyfirvalda, og sem kveða ekki á um endurgjald fyrir
samningsefndir, teljast vera innri málefni viðkomandi aðildarríkis og hefur tilskipunin engin áhrif á þau sem slík.

2. gr.
1.

Skilgreiningar
Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:

1)

„samningsyfirvöld“: ríkis-, svæðis- eða staðaryfirvöld, aðilar sem heyra undir opinberan rétt eða samtök sem eru
mynduð af einu eða fleiri slíkum yfirvöldum eða einum eða fleiri aðilum sem heyra undir opinberan rétt,

2)

„yfirvöld á vegum ríkisins“: samningsyfirvöld sem skráð eru í I. viðauka og, hafi leiðréttingar eða breytingar verið
gerðar í viðkomandi landi, einingar sem koma í stað þeirra,

3)

„samningsyfirvöld sem eru ekki yfirvöld á vegum ríkisins“: öll samningsyfirvöld sem ekki eru yfirvöld á vegum
ríkisins,

4)

„aðilar sem heyra undir opinberan rétt“: aðilar sem hafa öll eftirfarandi einkenni til að bera:
a) þeim er komið á fót í þeim sérstaka tilgangi að fullnægja þörfum almennings en starfa hvorki á sviði iðnaðar né
viðskipta,
b) þeir hafa réttarstöðu lögaðila og
c) þeir eru fjármagnaðir að mestu leyti af ríkis-, svæðis- eða staðaryfirvöldum, eða öðrum aðilum sem heyra undir
opinberan rétt, eða starfsemi þeirra er undir eftirliti slíkra yfirvalda eða aðila, eða þeir hafa stjórn,
framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn þar sem meirihluti stjórnarmanna er skipaður af ríkis-, svæðis- eða
staðaryfirvöldum eða öðrum aðilum sem heyra undir opinberan rétt,

5)

„opinberir samningar“: skriflegir samningar, fjárhagslegs eðlis, sem einn eða fleiri rekstraraðilar og eitt eða fleiri
samningsyfirvöld gera sín á milli og eru um að framkvæma verk, afhenda vörur og veita þjónustu,

6)

„opinberir verksamningar“: opinberir samningar sem fjalla um eitt af eftirfarandi:
a) framkvæmd eða bæði hönnun og framkvæmd verka sem tengjast einhverri þeirri starfsemi sem um getur í II.
viðauka,
b) framkvæmd, eða bæði hönnun og framkvæmd verks,
c) hvers konar framkvæmd verks sem svarar til krafna sem settar eru fram af samningsyfirvaldi sem hefur afgerandi
áhrif á gerð eða hönnun verksins,

7)

„verk“: heildarafrakstur af byggingarframkvæmdum eða mannvirkjagerð sem getur, sem slíkt, þjónað fjárhagslegu
eða tæknilegu hlutverki,

8)

„opinberir vörusamningar“: opinberir samningar um kaup, langtíma- eða skammtímaleigu eða kaupleigu á vörum,
með eða án kaupréttar. Opinber vörusamningur getur falið í sér tilfallandi ísetningu og uppsetningu,

9)

„opinberir þjónustusamningar“: opinberir samningar um veitingu þjónustu, annarrar en þeirrar sem um getur í 6. lið,

10) „rekstraraðili“: hver sá einstaklingur, lögaðili eða opinber aðili, eða hópur slíkra einstaklinga og/eða aðila, þ.m.t.
tímabundin samtök fyrirtækja, sem bjóða framkvæmd verka og/eða verk, vöruafhendingu eða þjónustustarfsemi á
markaðnum,
11) „bjóðandi“: rekstraraðili, sem hefur lagt fram tilboð,
12) „umsækjandi“: rekstraraðili sem hefur leitað eftir því að eða verið boðið að taka þátt í lokuðu útboði,
samkeppnisútboði með samningsviðræðum, samningskaupum án undangenginnar auglýsingar, samkeppnisviðræðum
eða nýsköpunarsamstarfi,
13) „útboðsgögn“: hvert það skjal sem samningsyfirvald lætur í té eða vísar til, til þess að lýsa eða ákvarða þætti
útboðsins eða ferlisins, þ.m.t. útboðstilkynning, kynningartilkynning þar sem hún er notuð til að kynna útboð,
tækniforskriftir, skýringargögn, fyrirhuguð skilyrði samnings, form fyrir framlagningu umsækjenda og bjóðenda á
skjölum, upplýsingar um þær skyldur sem gilda almennt og viðbótarskjöl ef einhver eru,
14) „miðstýrð innkaupastarfsemi“: viðvarandi starfsemi á einhverju því formi sem hér segir:
a) kaup á vöru og/eða þjónustu fyrir samningsyfirvöld eða
b) gerð opinberra samninga eða rammasamninga um verk, vöru eða þjónustu fyrir samningsyfirvöld,
15) „stoðstarfsemi við innkaup“: starfsemi sem felst í að veita stuðning við innkaup, einkum í formi:
a) tæknilegra innviða sem gera samningsyfirvöldum kleift að gera opinbera samninga eða rammasamninga um verk,
vöru eða þjónustu,
b) ráðgjafar um framkvæmd eða skipulag opinberra innkaupaferla,
c) undirbúnings og stjórnunar innkaupaferla fyrir hönd og á kostnað viðkomandi samningsyfirvalds,
16) „miðlæg innkaupastofnun“: samningsyfirvald sem býður miðstýrða innkaupastarfsemi og hugsanlega stoðstarfsemi
við innkaup,
17) „veitandi innkaupaþjónustu“: opinber aðili eða einkaaðili sem býður stoðstarfsemi við innkaup á markaði,
18) „skriflegt“: hvers konar tjáning með orðum eða tölum sem hægt er að lesa, endurgera og miðla, þ.m.t. upplýsingar
sem eru sendar eða geymdar með rafrænum aðferðum,
19) „rafrænar aðferðir“: rafrænn búnaður til vinnslu (þ.m.t. með stafrænni samþjöppun) og geymslu gagna sem eru send,
flutt og móttekin með rafþræði, þráðlaust, með ljóstæknilegum aðferðum eða með öðrum rafsegulaðferðum.
20) „vistferill“: öll samfelld og/eða samtengd stig á ferli vöru, verks eða þjónustu sem veitt er, frá öflun hráefnis eða
myndun tilfanga til förgunar, rýmingar og loka þjónustu eða nota, þ.m.t. rannsóknir og þróun sem fara eiga fram,
framleiðsla, viðskipti og skilmálar þeirra, flutningur, notkun og viðhald,
21) „hönnunarsamkeppni“: ferli sem gerir samningsyfirvaldi kleift að fá til afnota áætlun eða hönnun, einkum á sviði
borgar- og landsbyggðarskipulags, byggingarlistar og verkfræði eða gagnavinnslu, sem valin er af dómnefnd eftir að
efnt hefur verið til samkeppni með eða án verðlauna,
22) „nýsköpun“: innleiðing nýrrar eða verulega bættrar vöru, þjónustu eða ferlis, þ.m.t. en ekki takmarkað við
framleiðsluferli, byggingarferli, nýja markaðssetningaraðferð eða nýja skipulagsaðferð í viðskiptaháttum, skipulagi
vinnustaða eða ytri samskiptum, m.a. í þeim tilgangi að hjálpa til við að takast á við samfélagslegar áskoranir eða
styðja við áætlunina Evrópa 2020 um snjallhagvöxt, sjálfbæran hagvöxt og hagvöxt fyrir alla,
23) „merki“: hvers konar skjal, vottorð eða staðfesting um að tiltekin verk, vörur, þjónusta, ferli eða málsmeðferðir
uppfylli tilteknar kröfur,
24) „kröfur sem liggja að baki merki“: þær kröfur sem tiltekin verk, vörur, þjónusta, ferli eða málsmeðferðir þurfa að
uppfylla til að fá viðkomandi merki.

2.
Að því er varðar þessa grein taka „svæðisyfirvöld“ til yfirvalda sem eru á skrá, sem ekki er tæmandi, á 1. og 2.
stigi flokkunar hagskýrslusvæða (NUTS) eins og um getur í reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1059/2003 um
að taka upp sameiginlega flokkun hagskýrslusvæða (NUTS) 22, en „staðaryfirvöld“ taka til allra yfirvalda
stjórnsýslueininga sem heyra undir 3. stig NUTS-flokkunarinnar og smærri stjórnsýslueininga, eins og um getur í
reglugerð (EB) nr. 1059/2003.
3. gr.
Blönduð innkaup
1.
Ákvæði 2. mgr. gilda um blandaða samninga sem varða mismunandi tegundir innkaupa sem allar falla undir
þessa tilskipun.
Ákvæði 3.–5. mgr. gilda um blandaða samninga sem varða innkaup sem heyra undir þessa tilskipun og innkaup sem heyra
undir aðrar lagareglur.
2.
Samningar, sem varða í senn tvær eða fleiri tegundir innkaupa (á verkum, þjónustu eða vörum) skulu gerðir í
samræmi við ákvæðin sem gilda um þá tegund innkaupa sem einkennir meginefni samningsins sem í hlut á.
Þegar um er að ræða blandaða samninga, sem varða að hluta þjónustu í skilningi I. kafla III. bálks og að hluta aðra
þjónustu, eða blandaða samninga, sem varða að hluta þjónustu og að hluta vörur, skal ákvarða hvert meginefni
samningsins er út frá því hvor viðkomandi þjónustuþátta hefur hærra áætlað verðmæti eða hvort áætlað verðmæti þjónustueða vöruþáttarins er hærra.
3.
Þar sem hægt er að aðskilja mismunandi hluta tiltekins samnings með hlutlægum hætti gildir 4. mgr. Þar sem
ekki er hægt að aðskilja mismunandi hluta tiltekins samnings með hlutlægum hætti gildir 6. mgr.
Þar sem hluti tiltekins samnings fellur undir 346. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins eða tilskipun
2009/81/EB, gildir 16. gr. þessarar tilskipunar.
4.
Ef um er að ræða samninga sem fjalla um innkaup sem falla undir þessa tilskipun auk innkaupa sem ekki falla
undir hana, geta samningsyfirvöldin valið á milli þess að gera aðskilda samninga fyrir aðskilda hluta þeirra eða einn stakan
samning. Þar sem samningsyfirvöld kjósa að gera aðskilda samninga fyrir aðskilda hluta skal ákvörðunin um það hvaða
lagareglur gilda um hvern og einn slíkra aðskilinna samninga tekin á grundvelli einkenna viðkomandi hluta.
Þar sem samningsyfirvöld kjósa að gera stakan samning skal þessi tilskipun gilda, nema kveðið sé á um annað í 16. gr., um
þann blandaða samning sem til verður, óháð verðmæti þeirra hluta hans sem myndu annars falla undir aðrar lagareglur og
óháð því hvaða lagareglur þeir hlutar myndu annars falla undir.
Þegar um er að ræða blandaða samninga sem innihalda í senn þætti vöru-, verk- og þjónustusamninga og sérleyfa, skal
blandaði samningurinn gerður í samræmi við þessa tilskipun að því tilskildu að áætlað verðmæti þess hluta samningsins
sem telst vera samningur sem fellur undir þessa tilskipun, reiknað út í samræmi við 5. gr., sé jafnhátt eða hærra en
viðkomandi viðmiðunarfjárhæð sem sett er fram í 4. gr.
5.
Þegar um er að ræða samninga sem varða í senn innkaup sem falla undir þessa tilskipun og innkaup vegna
starfsemi sem fellur undir tilskipun 2014/25/ESB, skal, þrátt fyrir 4. mgr. þessarar greinar, ákvarða hvaða reglur gilda í
samræmi við 5. og 6. gr. tilskipunar 2014/25/ESB.
6.
Þar sem ekki er hægt að aðskilja mismunandi hluta tiltekins samnings með hlutlægum hætti, skal ákvarða hvaða
lagareglur eiga við á grundvelli meginefnis samningsins.
2. þáttur
V i ð mi ð u n a r f j á r h æ ð i r
4. gr.
Viðmiðunarfjárhæðir
Þessi tilskipun gildir um innkaup þar sem áætlað verðmæti án virðisaukaskatts er jafnt eða meira en eftirfarandi
viðmiðunarfjárhæðir:
a) 5 186 000 evrur þegar um er að ræða opinbera verksamninga.
b) 134 000 evrur þegar um er að ræða opinbera vöru- og þjónustusamninga, gerða af yfirvöldum á vegum ríkisins og
(22)

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1059/2003 frá 26. maí 2003 um að taka upp sameiginlega flokkun hagskýrslusvæða (NUTS) (Stjtíð. ESB L 154, 21.6.2003, bls. 1).

hönnunarsamkeppnir sem slík yfirvöld halda; sé um að ræða opinbera vörusamninga, gerða af samningsyfirvöldum
sem starfa á sviði varnarmála, skal viðmiðunarfjárhæðin aðeins gilda um samninga varðandi vörur sem falla undir III.
viðauka,
c) 207 000 evrur þegar um er að ræða opinbera vöru- og þjónustusamninga, gerða af samningsyfirvöldum, sem eru ekki
yfirvöld á vegum ríkisins og hönnunarsamkeppnir sem slík yfirvöld halda; skal sú viðmiðunarfjárhæð einnig gilda um
opinbera vörusamninga gerða af yfirvöldum á vegum ríkisins sem starfa á sviði varnarmála ef þessir samningar varða
vörur sem falla ekki undir III. viðauka,
d) 750 000 evrur þegar um er að ræða opinbera þjónustusamninga um félagsþjónustu og aðra sértæka þjónustu sem talin
er upp í XIV. viðauka.
5. gr.
Aðferðir til að reikna út áætlað verðmæti innkaupa
1.
Útreikningur á áætluðu verðmæti innkaupa skal byggjast á heildarfjárhæð, sem samningsyfirvald áætlar að beri
að greiða, að frátöldum virðisaukaskatti, að teknu tilliti til hvers konar valmöguleika og hugsanlegrar endurnýjunar
samninganna, sem skýrt skal kveðið á um í útboðsgögnum.
Þegar samningsyfirvald ákveður verðlaun eða greiðslur til umsækjenda eða bjóðenda skal það taka tillit til þeirra við
útreikning á áætluðu verðmæti innkaupanna.
2.
Ef samningsyfirvald samanstendur af aðskildum skipulagseiningum skal taka tillit til áætlaðs heildarverðmætis
fyrir þær allar.
Ef aðskilin skipulagseining ber sjálf ábyrgð á innkaupum sínum eða tilteknum flokkum þeirra má þó, þrátt fyrir fyrstu
undirgrein, áætla verðmætið á vettvangi viðkomandi einingar.
3.
Ekki skal velja aðferð við útreikning áætlaðs verðmætis innkaupa í þeim tilgangi að þau falli utan gildissviðs
þessarar tilskipunar. Innkaupum skal ekki skipt niður í hluta þannig að það komi í veg fyrir að þau falli undir gildissvið
þessarar tilskipunar, nema slíkt sé réttlætanlegt á grundvelli hlutlægra ástæðna.
4.
Áætlað verðmæti skal miðast við þann tíma þegar útboðsauglýsing er send eða, þegar útboðsauglýsing er ekki
fyrirhuguð, á þeim tíma sem samningsyfirvaldið hefur innkaupaferlið, til dæmis með því að hafa samband við rekstraraðila
í tengslum við innkaupin.
5.
Varðandi rammasamninga og gagnvirk innkaupakerfi skal verðmætið, sem miðað er við, vera áætlað
hámarksverðmæti allra samninga, án virðisaukaskatts, sem fyrirhugað er að gera á gildistíma rammasamningsins eða
gagnvirka innkaupakerfisins.
6.
Þegar um er að ræða nýsköpunarsamstarf skal verðmætið, sem miðað er við, vera áætlað hámarksverðmæti
rannsókna og þróunarstarfsemi, án virðisaukaskatts, sem fara á fram á öllum stigum fyrirhugaðs samstarfs, auk verðmætis
vara, þjónustu eða verka sem verða þróuð og keypt í lok fyrirhugaðs samstarfs.
7.
Að því er varðar opinbera verksamninga skal, við útreikning á áætluðu verðmæti, taka tillit bæði til kostnaðar
við verkið og áætlaðs heildarverðmætis vara og þjónustu, sem samningsyfirvaldið fær verktakanum til ráðstöfunar að því
tilskildu að það sé nauðsynlegt fyrir framkvæmd verksins.
8.
Þegar fyrirhugað verk eða veiting þjónustu getur leitt til þess að samningar séu gerðir í aðskildum hlutum, skal
taka tillit til áætlaðs heildarverðmætis allra slíkra samningshluta.
Ef samanlagt verðmæti samningshlutanna er jafnt viðmiðunarfjárhæðinni, sem mælt er fyrir um í 4. gr., eða meira skal
þessi tilskipun gilda um hvern samningshluta.
9.
Þegar hægt er að skipta tilboði um kaup á líkum vörum í aðgreinda samningshluta skal taka tillit til áætlaðs
heildarverðmætis allra slíkra samningshluta við beitingu b- og c-liðar 4. gr.
Ef samanlagt verðmæti samningshlutanna er jafnt viðmiðunarfjárhæðinni, sem mælt er fyrir um í 4. gr., eða meira skal
þessi tilskipun gilda um hvern samningshluta.
10.
Þrátt fyrir 8. og 9. mgr. geta samningsyfirvöld gert einstaka samningshluta án þess að beita málsmeðferðum
þeim sem kveðið er á um í þessari tilskipun, ef áætlað verðmæti viðkomandi samningshluta, án virðisaukaskatts, er minna
en 80 000 evrur fyrir vörur eða þjónustu eða 1 milljón evrur fyrir verk. Þó skal samanlagt verðmæti samningshluta, sem

þannig eru gerðir án þess að þessari tilskipun sé beitt, ekki fara yfir 20% af samanlögðu verðmæti allra samningshlutanna,
sem fyrirhuguðu verki, fyrirhuguðum kaupum á líkum vörum eða fyrirhugaðri veitingu þjónustu hefur verið skipt niður í.
11.
Sé um að ræða opinbera vöru- eða þjónustusamninga, sem eru gerðir með reglulegu millibili eða sem á að
endurnýja innan tiltekins tíma, skal leggja eftirfarandi til grundvallar þegar áætlað verðmæti samningsins er reiknað út:
a) annaðhvort samanlagt raunvirði sams konar samninga, sem hafa verið gerðir hver á fætur öðrum, á síðustu 12
mánuðum eða á síðasta fjárhagsári, leiðrétt, þar sem unnt er, með tilliti til magn- eða verðbreytinga sem gætu orðið á
næstu 12 mánuðum eftir að fyrsti samningurinn er gerður,
b) eða áætlað heildarverðmæti samninga sem gerðir eru hver á fætur öðrum á næstu 12 mánuðum eftir fyrstu afhendingu
eða á fjárhagsárinu þar sem það er lengra en 12 mánuðir.
12.
Varðandi opinbera vörusamninga í tengslum við langtíma- eða skammtímaleigu eða kaupleigu á vörum skal
leggja eftirfarandi verðmæti til grundvallar þegar áætlað verðmæti samningsins er reiknað út:
a) áætlað heildarverðmæti tímabundinna opinberra samninga, sem gilda í 12 mánuði eða skemur, eða, ef samningur gildir
lengur en í 12 mánuði, heildarverðmætið auk áætlaðs verðmætis eftirstöðva,
b) verðmæti hvers mánaðar, margfaldað með 48, þegar um er að ræða ótímabundna, opinbera samninga eða samninga
sem ekki er hægt að tímasetja nákvæmlega.
13.
Varðandi opinbera þjónustusamninga skal eftirfarandi lagt til grundvallar þegar áætlað verðmæti samningsins er
reiknað út:
a) vátryggingaþjónusta: iðgjöld sem skal greiða og aðrar greiðslur,
b) bankastarfsemi og önnur fjármálaþjónusta: þóknun, umboðslaun sem skal greiða, vextir og aðrar greiðslur,
c) hönnunarsamningar: þóknun, umboðslaun sem skal greiða og aðrar greiðslur,
14.
Að því er varðar opinbera þjónustusamninga þar sem heildarfjárhæð er ótilgreind skal áætlað verðmæti
samningsins reiknað út á grundvelli eftirfarandi:
a) ef um er að ræða tímabundinn samning sem er gerður til 48 mánaða eða skemmri tíma: heildarverðmæti samningsins
allan gildistímann,
b) verðmæti hvers mánaðar, margfaldað með 48, þegar um er að ræða ótímabundna samninga eða samninga sem gilda
lengur en í 48 mánuði.
6. gr.
Endurskoðun viðmiðunarfjárhæða og skrárinnar yfir yfirvöld á vegum ríkisins
1.
Á tveggja ára fresti, frá 30. júní 2013, skal framkvæmdastjórnin ganga úr skugga um að viðmiðunarfjárhæðirnar
sem settar er fram í a-, b- og c-lið 4. gr. séu í samræmi við viðmiðunarfjárhæðirnar sem settar eru í samningnum um
opinber innkaup og skal, ef nauðsyn krefur, endurskoða þær í samræmi við þessa grein.
Í samræmi við útreikningsaðferðina sem sett er fram í samningnum um opinber innkaup skal framkvæmdastjórnin reikna
verðgildi viðmiðunarfjárhæðanna á grundvelli meðaldaggengis evru með tilliti til sérstöku dráttarréttindanna, á 24 mánaða
tímabili sem lýkur 31. ágúst á undan endurskoðuninni sem tekur gildi 1. janúar. Viðmiðunarfjárhæðirnar, sem eru
endurskoðaðar þannig, skulu, ef þörf krefur, jafnaðar niður að næsta þúsundi evra til að tryggja að tekið sé tillit til gildandi
viðmiðunarfjárhæða samkvæmt samningnum um opinber innkaup, sem eru tilgreindar sem sérstök dráttarréttindi.
2.

Þegar framkvæmdastjórnin framkvæmir endurskoðunina skv. 1. mgr. skal hún að auki endurskoða:

a) viðmiðunarfjárhæðina, sem ákveðin er í a-lið fyrstu málsgreinar 13. gr., með því að aðlaga hana að endurskoðaðri
viðmiðunarfjárhæð fyrir opinbera verksamninga,
b) viðmiðunarfjárhæðina, sem ákveðin er í b-lið fyrstu málsgreinar 13. gr., með því að aðlaga hana að endurskoðaðri
viðmiðunarfjárhæð fyrir opinbera þjónustusamninga sem gerðir eru af samningsyfirvöldum sem ekki eru yfirvöld á
vegum ríkisins,

3.
Á tveggja ára fresti frá 1. janúar 2014 skal framkvæmdastjórnin ákvarða verðgildi viðmiðunarfjárhæðanna sem
um getur í a-, b- og c-lið 4. gr., sem eru endurskoðaðar skv. 1. mgr. þessarar greinar, í gjaldmiðli þeirra aðildarríkja sem
ekki hafa evru sem gjaldmiðil.
Samhliða skal framkvæmdastjórnin ákvarða verðgildi viðmiðunarfjárhæðarinnar, sem um getur í d-lið 4. gr., í gjaldmiðli
þeirra aðildarríkja sem ekki hafa evru sem gjaldmiðil.
Í samræmi við útreikningsaðferðina sem sett er fram í samningnum um opinber innkaup skal ákvörðun slíks verðgildis
vera byggð á meðaldaggengi þeirra gjaldmiðla í samræmi við gildandi viðmiðunarfjárhæð í evrum, á 24 mánaða tímabili
sem lýkur 31. ágúst á undan endurskoðuninni sem tekur gildi 1. janúar.
4.
Framkvæmdastjórnin skal birta endurskoðuðu viðmiðunarfjárhæðirnar sem um getur í 1. mgr., samsvarandi
verðgildi í gjaldmiðlum aðildarríkjanna sem um getur í fyrstu undirgrein 3. mgr., og verðgildi sem ákvarðað er í samræmi
við aðra undirgrein 3. mgr., í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins í upphafi nóvembermánaðar í kjölfar endurskoðunar
þeirra.
5.
Framkvæmdastjórnin skal hafa vald til að samþykkja framseldar gerðir í samræmi við 87. gr. til þess að laga
aðferðafræðina, sem sett er fram í annarri undirgrein 1. mgr. þessarar greinar, að hvers konar breytingum á aðferðafræðinni
sem kveðið er á um í samningnum um opinber innkaup um endurskoðun viðmiðunarfjárhæðanna sem um getur í a-, b- og
c-lið 4. gr. og til að ákvarða samsvarandi verðgildi í gjaldmiðlum aðildarríkja sem ekki hafa evru sem gjaldmiðil, eins og
um getur í 3. mgr. þessarar greinar.
Framkvæmdastjórnin skal hafa vald til að samþykkja framseldar gerðir í samræmi við 87. gr. til þess að endurskoða
viðmiðunarfjárhæðirnar sem um getur í a-, b- og c-lið 4. gr. í samræmi við 1. mgr. þessarar greinar og til þess að
endurskoða viðmiðunarfjárhæðirnar, sem um getur í a- og b-lið fyrstu málsgreinar 13. gr. í samræmi við 2. mgr. þessarar
greinar.
6.
Ef nauðsynlegt reynist að endurskoða viðmiðunarfjárhæðirnar sem um getur í a-, b- og c-lið 4. gr. og
viðmiðunarfjárhæðirnar sem um getur í a- og b-lið fyrstu málsgreinar 13. gr. og tímatakmarkanir koma í veg fyrir að hægt
sé að nota málsmeðferðina í 87. gr. og brýna nauðsyn ber því til, skal málsmeðferðin sem kveðið er á um í 88. gr. gilda um
framseldar gerðir sem samþykktar eru samkvæmt annarri undirgrein 5. mgr. þessarar greinar.
7.
Framkvæmdastjórnin skal hafa vald til að samþykkja framseldar gerðir í samræmi við 87. gr. til að breyta I.
viðauka, í því skyni að uppfæra skrána yfir samningsyfirvöld í kjölfar tilkynninga frá aðildarríkjum, ef slíkar breytingar
reynast nauðsynlegar til að tilgreina samningsyfirvöld réttilega.
3. þáttur
Undantekningar
7. gr.
Samningar á sviði vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu
Þessi tilskipun gildir ekki um opinbera samninga sem eru gerðir og hönnunarsamkeppnir sem eru haldnar í samræmi við
tilskipun 2014/25/ESB af samningsyfirvöldum sem reka eina eða fleiri tegundir þeirrar starfsemi sem um getur í 8.–14. gr.
þeirrar tilskipunar, og sem eru gerðir vegna reksturs þeirrar starfsemi, og ekki heldur um opinbera samninga sem falla utan
gildissviðs þeirrar tilskipunar samkvæmt 18., 23. og 34. gr. hennar eða samninga sem gerðir eru vegna reksturs eftirfarandi
starfsemi þegar þeir eru gerðir af samningsyfirvaldi sem veitir póstþjónustu í skilningi b-liðar 2. mgr. 13. gr. þeirrar
tilskipunar:
a) virðisaukaþjónusta sem tengist rafrænum aðferðum og er veitt eingöngu á þann hátt (þ.m.t. örugg sending kóðaðra
skjala með rafrænum aðferðum, meðferð póstfanga og sendingar á skráðum tölvupósti),
b) fjármálaþjónusta sem fellur undir CPV-kóða 66100000-1 til 66720000-3 og undir d-lið 21. gr. tilskipunar
2014/25/ESB, og þ.m.t. einkum póstávísanir og póstgírógreiðslur,
c) þjónusta við frímerkjasafnara eða
d) vöruferlisstjórnun (þjónusta þar sem bein afhending og/eða vörugeymsluþjónusta er sameinuð annarri starfsemi sem er
ekki póstþjónusta).
8. gr.
Sérstakar undantekningar á sviði rafrænna fjarskipta
Þessi tilskipun gildir ekki um opinbera samninga og hönnunarsamkeppnir þar sem megintilgangurinn er að veita
samningsyfirvöldum leyfi til að bjóða fram almenn fjarskiptanet eða hagnýta þau eða veita almenningi eina eða fleiri
tegundir rafrænnar fjarskiptaþjónustu.

Að því er þessa grein varðar skal ,,almennt fjarskiptanet“ og ,,rafræn fjarskiptaþjónusta“ hafa sömu merkingu og í tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2002/21/EB ( 23).
9. gr.
Opinberir samningar sem gerðir eru og hönnunarsamkeppnir sem haldnar eru í samræmi við alþjóðlegar reglur
1.
Þessi tilskipun gildir ekki um opinbera samninga sem samningsyfirvaldi er skylt að gera eða
hönnunarsamkeppnir sem því er skylt að halda í samræmi við önnur innkaupaferli en mælt er fyrir um í þessari tilskipun,
sem komið er á með einhverjum eftirfarandi hætti:
a) með lagagerningi sem þjóðaréttarskuldbindingar leiðir af, s.s. alþjóðasamningi sem gerður er í samræmi við
sáttmálana, milli aðildarríkis og eins eða fleiri þriðju landa eða hluta þeirra og sem tekur til verka, vara eða þjónustu
fyrir verkefni sem undirritunaraðilar ætla að framkvæma eða nýta sameiginlega,
b) af alþjóðastofnun.
Aðildarríkin skulu senda alla lagagerninga sem um getur í a-lið fyrstu undirgreinar þessarar málsgreinar til
framkvæmdastjórnarinnar, sem getur leitað til ráðgjafarnefndar um opinber innkaup sem um getur í 89. gr.

2.
Þessi tilskipun gildir ekki um opinbera samninga og hönnunarsamkeppnir sem samningsyfirvald gerir eða sem
það heldur í samræmi við innkaupaferli sem kveðið er á um af alþjóðastofnun eða alþjóðlegri fjármálastofnun, ef slík
stofnun fjármagnar að öllu leyti viðkomandi opinbera samninga og hönnunarsamkeppnir; þegar um er að ræða opinbera
samninga og hönnunarsamkeppnir sem eru fjármagnaðar að mestu leyti af alþjóðastofnun eða alþjóðlegri fjármálastofnun
skulu aðilar semja um gildandi innkaupaferli.

3.
Ákvæði 17. gr. gilda um samninga sem gerðir eru og hönnunarsamkeppnir sem skipulagðar eru í samræmi við
alþjóðlegar reglur og hafa hliðar er snúa að vörnum og öryggi. Ákvæði 1. og 2. mgr. þessarar greinar skulu ekki eiga við
um slíka samninga og hönnunarsamkeppnir.

10. gr.
Sérstakar undantekningar vegna þjónustusamninga
Tilskipun þessi gildir ekki um opinbera þjónustusamninga sem varða:

a) kaup eða leigu, á hvaða fjárhagsgrundvelli sem er, á landi, byggingum sem til eru fyrir eða öðrum fasteignum eða sem
varða réttindi yfir þeim,

b) kaup, þróun, framleiðslu eða samframleiðslu dagskrárefnis fyrir hljóð- og myndmiðlunarþjónustu eða útvarpsþjónustu,
sem veitendur hljóð- og myndmiðlunarþjónustu eða útvarpsþjónustu gera, eða samninga um útsendingartíma eða gerð
dagskrárliða, sem gerðir eru við veitendur hljóð- og myndmiðlunarþjónustu eða útvarpsþjónustu. Að því er varðar
þennan lið skal „hljóð- og myndmiðlunarþjónusta“ annars vegar og „veitendur fjölmiðlaþjónustu“ hins vegar hafa
sömu merkingu og í a- og d-lið 1. mgr. 1. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2010/13/ESB ( 24). „Dagskrárliður“
skal hafa sömu merkingu og í b-lið 1. mgr. 1. gr. þeirrar tilskipunar, en skal líka taka til dagskrárliða í útvarpi og
útvarpsdagskrárefnis. Enn fremur, að því er varðar þetta ákvæði, skal „dagskrárefni“ hafa sömu merkingu og
„dagskrárliður“,

c) gerðardóms- og sáttagerðarþjónustu,
d) eftirfarandi lögfræðiþjónustu:
i) málflutning lögfræðings fyrir hönd skjólstæðings í skilningi 1. gr. tilskipunar ráðsins 77/249/EBE ( 25):
— fyrir gerðardómi eða við sáttaumleitan í aðildarríki, þriðja landi eða fyrir öðrum alþjóðlegum gerðardómi eða
sáttaaðila eða
— við dómsmeðferð fyrir dómi eða opinberum yfirvöldum aðildarríkis eða þriðja lands eða fyrir alþjóðlegum
(23)
(24)

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/21/EB frá 7. mars 2002 um sameiginlegan regluramma um rafræn fjarskiptanet og -þjónustu (rammatilskipun) (Stjtíð. EB L 108, 24.4.2002, bls. 33).
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2010/13/ESB frá 10. mars 2010 um samræmingu tiltekinna ákvæða í lögum og stjórnsýslufyrirmælum í aðildarríkjunum um hljóð- og myndmiðlunarþjónustu (tilskipun um hljóð- og
myndmiðlunarþjónustu) (Stjtíð. ESB L 95, 15.4.2010, bls. 1).

(25)

Tilskipun ráðsins 77/249/EBE frá 22. mars 1977 um að auðvelda lögmönnum að neyta réttar til að veita þjónustu (Stjtíð. EB L 78, 26.3.1977, bls. 17).

dómstólum eða stofnunum,
ii. lögfræðiráðgjöf sem veitt er við undirbúning málsmeðferðar sem um getur í i-lið þessa liðar eða þar sem
áþreifanleg vísbending er um, og miklar líkur eru á, að það málefni sem lögfræðiráðgjöfin varðar, verði til
umfjöllunar í slíkri málsmeðferð, að því tilskildu að ráðgjöfin sé veitt af lögfræðingi í skilningi 1. gr. tilskipunar
77/249/EBE,
iii. vottun skjala og sannvottunarþjónustu sem lögbókendur verða að veita,
iv. lögfræðiþjónustu sem fjárvörsluaðilar eða skipaðir forráðamenn veita eða aðra lögfræðiþjónustu þar sem veitendur
eru skipaðir af dómstól í viðkomandi aðildarríki eða er falið að lögum að inna af hendi tiltekin verkefni undir
eftirliti slíkra dómstóla,
v. aðra lögfræðiþjónustu sem tengist, þótt aðeins sé endrum og eins, beitingu opinbers valds í viðkomandi aðildarríki,
e) fjármálaþjónustu sem tengist útgáfu, sölu, kaupum eða aðilaskiptum að verðbréfum eða öðrum fjármálagerningum í
skilningi tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB ( 26), þjónustu seðlabanka og aðgerðir sem fram fara með
Evrópska fjármálastöðugleikasjóðnum og Evrópska stöðugleikakerfinu,
f) lán, hvort sem þau eru eða eru ekki í tengslum við útgáfu, sölu, kaup eða aðilaskipti að verðbréfum eða öðrum
fjármálagerningum,
g) ráðningarsamninga,
h) borgaralegar varnir, almannavarnir, og forvarnarþjónustu gegn hættum, sem stofnanir eða samtök, sem eru ekki rekin í
hagnaðarskyni, veita og sem falla undir CPV-kóða 75250000-3, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7,
75252000-7, 75222000-8, 98113100-9 og 85143000-3, að undanskildum flutningi sjúklinga með
sjúkraflutningaþjónustu,
i) almenna farþegaflutninga með lestum eða jarðlestum,
j) þjónustu fyrir stjórnmálabaráttu, sem fellur undir CPV-kóða 79341400-0, 92111230-3 og 92111240-6, sem gerðir eru
af stjórnmálaflokki í tengslum við kosningabaráttu.

11. gr.
Þjónustusamningar sem gerðir eru á grundvelli einkaréttar
Þessi tilskipun gildir ekki um opinbera þjónustusamninga sem samningsyfirvald gerir við annað samningsyfirvald eða við
samtök samningsyfirvalda á grundvelli einkaréttar sem þessir aðilar hafa samkvæmt lögum eða stjórnsýslufyrirmælum sem
hafa verið birt og samrýmast sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins.

12. gr.
Opinberir samningar milli opinberra aðila
1.
Opinber samningur, sem samningsyfirvald gerir við lögaðila sem heyrir undir einkarétt eða opinberan rétt, skal
vera utan gildissviðs þessarar tilskipunar, þegar öllum eftirfarandi skilyrðum er fullnægt:
a) samningsyfirvaldið fer með yfirráð yfir viðkomandi lögaðila sem eru svipuð þeim sem það hefur yfir eigin deildum,
b) yfir 80% af starfsemi lögaðilans sem er undir yfirráðunum er innt af hendi við framkvæmd verkefna sem honum eru
falin af samningsyfirvaldinu sem hefur yfirráðin eða öðrum lögaðilum sem eru undir yfirráðum þess samningsyfirvalds
og
c) ekki er um beina einkafjármagnshlutdeild að ræða í lögaðilanum sem er undir yfirráðum að undanskilinni
einkafjármagnshlutdeild sem felur ekki í sér yfirráð og stöðvunarmöguleika sem krafist er í landslöggjöf, í samræmi
við sáttmálana, og felur ekki í sér afgerandi áhrif á lögaðilann undir yfirráðum.

(26)

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/39/EB frá 21. apríl 2004 um markaði fyrir fjármálagerninga og um breytingu á tilskipunum ráðsins 85/611/EBE og 93/6/EBE og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/12/EB og um
niðurfellingu á tilskipun ráðsins 93/22/EBE, (Stjtíð. ESB L 145, 30.4.2004, bls. 1).

Samningsyfirvald skal teljast fara með yfirráð yfir lögaðila, sem svipar til þess sem það hefur yfir eigin deildum í skilningi
a-liðar fyrstu undirgreinar þessarar málsgreinar, þegar það hefur afgerandi áhrif bæði á skipulagsmarkmið og mikilvægar
ákvarðanir lögaðilans sem er undir yfirráðum. Annar lögaðili, sem er sjálfur undir yfirráðum samningsyfirvaldsins með
sama hætti, getur líka beitt þeim yfirráðum.
2.
Ákvæði 1. mgr. gildir einnig þegar lögaðili undir yfirráðum sem er samningsyfirvald gerir samning við
samningsyfirvaldið sem hefur yfirráð yfir honum eða aðra lögaðila undir yfirráðum sama samningsyfirvalds, að því
tilskildu að ekki sé um beina einkafjármagnshlutdeild að ræða í lögaðilanum sem samningur er gerður við að undanskilinni
einkafjármagnshlutdeild sem felur ekki í sér yfirráð og stöðvunarmöguleika, sem krafist er í landslöggjöf í samræmi við
sáttmálana, og felur ekki í sér afgerandi áhrif á lögaðilann undir yfirráðum.
3.
Samningsyfirvald, sem fer ekki með yfirráð í skilningi 1. mgr. þessarar greinar yfir lögaðila sem heyrir undir
einkarétt eða opinberan rétt, getur engu að síður gert samning við þann lögaðila án þess að beita þessari tilskipun þegar
öllum eftirfarandi skilyrðum er fullnægt:
a) samningsyfirvaldið fer sameiginlega með öðrum samningsyfirvöldum með yfirráð yfir þeim lögaðila sem eru svipuð
þeim sem þau hafa yfir eigin deildum,
b) yfir 80% af starfsemi lögaðilans er innt af hendi við framkvæmd verkefna sem honum eru falin af
samningsyfirvöldunum sem hafa yfirráðin eða öðrum lögaðilum sem eru undir yfirráðum þeirra samningsyfirvalda og
c) ekki er um beina einkafjármagnshlutdeild að ræða í lögaðilanum sem er undir yfirráðum að undanskilinni
einkafjármagnshlutdeild sem felur ekki í sér yfirráð og stöðvunarmöguleika sem krafist er í landslöggjöf, í samræmi
við sáttmálana, og felur ekki í sér afgerandi áhrif á lögaðilann undir yfirráðum.
Að því er varðar a-lið fyrstu undirgreinar fara samningsyfirvöld sameiginlega með yfirráð yfir lögaðila þegar öllum
eftirfarandi skilyrðum er fullnægt:
i.

aðilarnir sem fara með ákvarðanatöku lögaðilans sem er undir yfirráðum samanstanda af fulltrúum allra
samningsyfirvalda sem eiga hlutdeild. Einstaka fulltrúar geta komið fram fyrir hönd nokkurra eða allra
samningsyfirvalda sem eiga hlutdeild,

ii. þau samningsyfirvöld geta sameiginlega haft afgerandi áhrif á skipulagsmarkmið og mikilvægar ákvarðanir lögaðilans
sem er undir yfirráðum og
iii. lögaðilinn undir yfirráðum hefur ekki hagsmuna að gæta sem eru á öndverðum meiði við hagsmuni
samningsyfirvaldanna sem hafa yfirráðin.
4.
Samningur sem gerður er eingöngu milli tveggja eða fleiri samningsyfirvalda fellur utan gildissviðs þessarar
tilskipunar þegar öllum eftirfarandi skilyrðum er fullnægt:
a) samningurinn kemur á eða hrindir í framkvæmd samvinnu milli samningsyfirvaldanna sem eiga hlutdeild með það að
markmiði að tryggja að opinbera þjónustan sem þau þurfa að sinna sé veitt með það í huga að ná sameiginlegum
markmiðum,
b) að eingöngu sjónarmið sem varða almannahagsmuni eigi við um framkvæmd þeirrar samvinnu og
c) samningsyfirvöldin sem eiga hlutdeild inna af hendi innan við 20% af starfseminni, sem samvinnan varðar, á opnum
markaði.
5.
Við ákvörðun hlutfalls starfseminnar sem um getur í b-lið fyrstu undirgreinar 1. mgr., b-lið fyrstu undirgreinar 3.
mgr. og c-lið 4. mgr., skal taka tillit til meðalheildarveltu eða annars viðeigandi verkgrundaðs mælikvarða, s.s. kostnaðar
sem viðkomandi lögaðili eða samningsyfirvald hefur stofnað til að því er varðar þjónustu, vörur eða verk undanfarin þrjú
árin fyrir gerð samningsins.
Þegar veltan eða annar viðeigandi verkgrundaður mælikvarði, s.s. kostnaður, liggur annað hvort ekki fyrir vegna
undanfarinna þriggja ára eða á ekki lengur við vegna þess á hvaða tímapunkti viðkomandi lögaðili eða samningsyfirvald
varð til eða hóf starfsemi eða vegna endurskipulagningar starfseminnar, skal nægja að sýna að mælikvarði fyrir
starfsemina sé trúverðugur, einkum í ljósi viðskipaáætlana.

4.

ÞÁTTUR

Sérstakar aðstæður
1. undirþáttur
Nið ur grei ddi r sa mni nga r og þjó nus ta te ng d ra nns ó knum o g þró un

13. gr.
Samningar niðurgreiddir af samningsyfirvöldum
Tilskipun þessi gildir um gerð eftirtalinna samninga:
a) verksamninga sem eru niðurgreiddir beint af samningsyfirvöldum um meira en 50% og áætlað verðmæti þeirra, án
virðisaukaskatts, er 5 186 000 evrur eða meira, þegar slíkir samningar fela í sér einhverja af eftirtalinni starfsemi:
i.

mannvirkjagerð, eins og talið er upp í II. viðauka,

ii. byggingaframkvæmdir sjúkrahúsa, íþrótta- og tómstundamannvirkja, skóla- og háskóla og opinberra bygginga,
b) þjónustusamninga sem eru niðurgreiddir beint af samningsyfirvöldum um meira en 50% og áætlað verðmæti þeirra, án
virðisaukaskatts, er 207 000 evrur eða meira og sem tengjast verksamningi í skilningi a-liðar.
Samningsyfirvöld, sem annast niðurgreiðsluna sem um getur í a- og b-lið fyrstu undirgreinar, skulu tryggja að farið sé að
þessari tilskipun þegar þau gera ekki sjálf niðurgreidda samninginn eða þegar þau gera hann fyrir hönd og fyrir reikning
annarra aðila.
14. gr.
Þjónusta tengd rannsóknum og þróun
Þessi tilskipun skal eingöngu gilda um opinbera þjónustusamninga um þjónustu tengda rannsóknum og þróun sem fellur
undir CPV-kóða 73000000-2 til 73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 og 73430000-5 að því tilskildu að báðum
eftirfarandi skilyrðum sé fullnægt:
a) að ávinningurinn fari eingöngu til samningsyfirvaldsins til nota í eigin starfsemi og
b) að endurgjald fyrir þjónustuna, sem veitt er, komi alfarið frá samningsyfirvaldinu.

2. undirþáttur
I nnka up se m hafa hliðar er s núa að vör num eða örygg i

15. gr.
Varnir og öryggi
1.
Tilskipun þessi gildir um opinbera samninga sem gerðir eru og hönnunarsamkeppnir sem haldnar eru á sviði
varnar- og öryggismála, að undanskildum eftirfarandi samningum:
a) samningum sem falla undir gildissvið tilskipunar 2009/81/EB,
b) samningum sem tilskipun 2009/81/EB gildir ekki um skv. 8., 12. og 13. gr. hennar.
2.
Þessi tilskipun gildir ekki um opinbera samninga og hönnunarsamkeppnir, sem annars eru ekki undanþegin skv.
1. mgr., að því marki sem ekki er hægt að tryggja öryggishagsmuni aðildarríkis með aðgerðum sem ekki ganga eins langt,
t.d. með því að setja kröfur sem miða að því að varðveita leynd upplýsinga sem samningsyfirvaldið lætur í té við
útboðsferli fyrir samningsgerð eins og kveðið er á um í þessari tilskipun.
Ennfremur og í samræmi við a-lið 1. mgr. 346. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins gildir þessi tilskipun ekki
um opinbera samninga og hönnunarsamkeppnir, sem annars eru ekki undanþegin skv. 1. mgr. þessarar greinar, ef beiting
þessarar tilskipunar myndi skylda aðildarríki til að veita upplýsingar sem það telur andstætt mikilvægum
öryggishagsmunum sínum.
3.
Ef lýst er yfir að innkaupin eða framkvæmd opinbers samnings eða hönnunarsamkeppni séu leynileg eða ef þeim
verða að fylgja sérhæfðar öryggisráðstafanir í samræmi við gildandi lög eða stjórnsýslufyrirmæli í aðildarríki, gildir þessi
tilskipun ekki ef aðildarríkin hafa ákveðið að ekki sé hægt að tryggja hina mikilvægu hagsmuni, eins og þá sem um getur í
fyrstu undirgrein 2. mgr., með aðgerðum sem ekki ganga eins langt.

16. gr.
Blönduð innkaup sem hafa hliðar er snúa að vörnum eða öryggi
1.
Þegar um er að ræða blandaða samninga, sem fjalla í senn um innkaup sem falla undir þessa tilskipun og innkaup
sem falla undir 346. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins eða tilskipun 2009/81/EB, gildir þessi grein.
2.
Þar sem hægt er að aðskilja mismunandi hluta tiltekins samnings með hlutlægum hætti geta samningsyfirvöld
kosið að gera aðskilda samninga fyrir aðskilda hluta eða gera stakan samning.
Þar sem samningsyfirvöld kjósa að gera aðskilda samninga fyrir aðskilda hluta skal ákvörðunin um það hvaða lagareglur
gilda um hvern og einn þessara aðskildu samninga tekin á grundvelli einkenna viðkomandi hluta.
Þar sem samningsyfirvöld kjósa að gera stakan samning, skal beita eftirfarandi viðmiðunum til að ákvarða hvaða
lagareglur eiga við:
a) þar sem hluti tiltekins samnings fellur undir 346. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins má gera
samninginn án þess að beita þessari tilskipun, að því tilskildu að gerð staks samnings sé réttlætanleg á grundvelli
hlutlægra ástæðna,
b) þar sem hluti tiltekins samnings fellur undir tilskipun 2009/81/EB má gera samninginn í samræmi við þá tilskipun, að
því tilskildu að gerð staks samnings sé réttlætanleg á grundvelli hlutlægra ástæðna. Þessi liður skal vera með fyrirvara
um viðmiðunarfjárhæðir og undantekningar sem sú tilskipun kveður á um.
Ákvörðun um að gera stakan samning skal þó ekki tekin í þeim tilgangi að undanþiggja samning beitingu annað hvort
þessarar tilskipunar eða tilskipunar 2009/81/EB.
3.
Ákvæði a-liðar þriðju undirgreinar 2. mgr. skulu gilda um blandaða samninga sem bæði a- og b-liður þeirrar
undirgreinar gætu annars gilt um.
4.
Þar sem ekki er hægt að aðskilja mismunandi hluta tiltekins samnings með hlutlægum hætti má gera samninginn
án þess að beita þessari tilskipun hafi hann að geyma þætti sem 346. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins
gildir um; að öðrum kosti má gera hann í samræmi við tilskipun 2009/81/EB.
17. gr.
Opinberir samningar sem gerðir eru og hönnunarsamkeppnir sem haldnar eru í samræmi við alþjóðlegar reglur og
hafa hliðar er snúa að vörnum og öryggi
1.
Þessi tilskipun gildir ekki um opinbera samninga eða hönnunarsamkeppnir sem hafa hliðar er snúa að vörnum og
öryggi og samningsyfirvaldi er skylt að gera eða halda í samræmi við önnur innkaupaferli en mælt er fyrir um í þessari
tilskipun, sem komið er á með einhverjum eftirfarandi hætti:
a) með alþjóðasamningi eða samkomulagi sem gert er í samræmi við sáttmálana, milli aðildarríkis og eins eða fleiri
þriðju landa eða hluta þeirra og sem tekur til verka, vara eða þjónustu fyrir verkefni sem undirritunaraðilar ætla að
framkvæma eða nýta sameiginlega,
b) með alþjóðasamningi eða fyrirkomulagi sem tengist veru herliðs og varðar starfsemi aðildarríkis eða þriðja lands,
c) af alþjóðastofnun.
Sérhvern samning eða samkomulag sem um getur í a-lið fyrstu undirgreinar þessarar málsgreinar skal senda til
framkvæmdastjórnarinnar, sem getur leitað til ráðgjafarnefndar um opinber innkaup sem um getur í 89. gr.
2.
Þessi tilskipun gildir ekki um opinbera samninga eða hönnunarsamkeppnir sem hafa hliðar er snúa að vörnum og
öryggi og samningsyfirvaldið gerir í samræmi við reglur um innkaup sem alþjóðastofnun eða alþjóðleg fjármálastofnun
kveður á um, þar sem viðkomandi opinberir samningar eða hönnunarsamkeppnir eru að öllu leyti fjármögnuð af þeirri
stofnun. þegar um er að ræða opinbera samninga og hönnunarsamkeppnir sem eru fjármagnaðar að mestu leyti af
alþjóðastofnun eða alþjóðlegri fjármálastofnun skulu aðilar koma sér saman um viðeigandi innkaupaferli.

II. KAFLI
Almennar reglur
18. gr.
Meginreglur um innkaup
1.
Samningsyfirvöld skulu gæta að jafnri meðferð án mismununar, gagnsæi og meðalhófi í samskiptum við
rekstaraðila.
Innkaupunum skal ekki hagað af ásetningi þannig að þau falli utan gildissviðs þessarar tilskipunar eða takmarki samkeppni
óeðlilega. Litið skal svo á að samkeppni sé takmörkuð óeðlilega ef innkaupunum er hagað þannig að það sé í þágu eða
beint gegn tilteknum rekstraraðilum.
2.
Aðildarríki skulu grípa til viðeigandi ráðstafana til að tryggja að rekstraraðilar uppfylli gildandi skyldur á sviði
umhverfis-, félagsmála- og vinnuréttar sem byggjast á lögum Sambandsins, landslögum, kjarasamningum eða ákvæðum
alþjóðlegrar umhverfis-, félagsmála- eða vinnulöggjafar, sem talin eru upp í X. viðauka, við framkvæmd opinberra
samninga.
19. gr.
Rekstraraðilar
1.
Ekki skal hafna rekstraraðilum, sem eiga rétt á að veita viðeigandi þjónustu samkvæmt lögum aðildarríkisins þar
sem þeir hafa staðfestu, af þeirri ástæðu einni að þess er krafist í lögum aðildarríkisins þar sem samningurinn er gerður að
þeir einskorðist við annaðhvort einstaklinga eða lögaðila.
Þegar um er að ræða opinbera þjónustu- og verksamninga svo og opinbera vörusamninga, sem taka að auki til þjónustu eða
ísetningar- og uppsetningarstarfs, er þó hægt að krefjast þess að lögaðilar tilgreini, í tilboði eða þátttökutilkynningu, nöfn
og viðeigandi faglega menntun og hæfi starfsmanna sem eiga að bera ábyrgð á framkvæmd viðkomandi samnings.
2.
Hópar rekstraraðila, þ.m.t. tímabundin samtök, geta tekið þátt í innkaupaferli. Þeir skulu ekki krafðir um það af
samningsyfirvöldum að hafa sérstakt rekstrarform að lögum til þess að leggja fram tilboð eða þátttökutilkynningu.
Ef nauðsyn krefur geta samningsyfirvöld skýrt það í útboðsgögnum hvernig hópar rekstraraðila skulu uppfylla kröfur um
efnahags- og fjárhagsstöðu eða tæknilega og faglega getu, sem krafist er af rekstraraðilum sem um getur í 58. gr., að því
tilskildu að það sé réttlætanlegt á grundvelli hlutlægra ástæðna og gætt sé meðalhófs. Aðildarríki geta sett staðlaða
skilmála um það hvernig hópar rekstraraðila skulu uppfylla þessar kröfur.
Hvers konar skilyrði varðandi framkvæmd samnings af hálfu hópa slíkra rekstraraðila, sem eru ólík þeim sem gilda um
einstaka þátttakendur, skulu vera réttlætanleg á grundvelli hlutlægra ástæðna og gæta skal meðalhófs.
3.
Þrátt fyrir 2. mgr. geta samningsyfirvöld krafist þess að hópur rekstraraðila taki á sig sérstakt rekstrarform að
lögum þegar samningur hefur verið gerður við þá, að því marki sem slík breyting er nauðsynleg fyrir fullnægjandi
framkvæmd samningsins.
20. gr.
Samningar bundnir við ákveðna hópa
1.
Aðildarríki geta bundið réttinn til að taka þátt í opinberu innkaupaferli við verndaða vinnustaði og rekstraraðila
sem hafa félagslega og faglega aðlögun fatlaðra eða illa settra einstaklinga að helsta markmiði eða kveðið á um að slíkir
samningar skuli framkvæmdir innan ramma áætlana um verndaða vinnu, að því tilskildu að a.m.k. 30% starfsmanna þeirra
vinnustaða, rekstraraðila eða áætlana séu fatlaðir eða illa settir starfsmenn.
2.

Í útboðinu skal vísað til þessarar greinar.
21. gr.

Trúnaðarkvaðir
1.
Ef ekki er kveðið á um annað í þessari tilskipun eða í landslögum sem samningsyfirvaldið fellur undir, einkum
löggjöf um aðgang að upplýsingum, og með fyrirvara um skyldur er varða auglýsingu gerðra samninga og upplýsingar til
umsækjenda eða bjóðenda eins og sett er fram í 50. og 55. gr. skal samningsyfirvald ekki birta upplýsingar sem
rekstraraðilar senda því og hafa verið auðkenndar sem trúnaðarupplýsingar, þ.m.t. en ekki bundið við, tæknileg leyndarmál
eða viðskiptaleyndarmál og þá þætti tilboða sem eru trúnaðarmál.
2.
Samningsyfirvöld geta lagt kröfur á rekstraraðila sem miða að því að varðveita leynd upplýsinga sem þau gera
tiltækar meðan á innkaupaferlinu stendur.
22. gr.
Reglur um samskipti
1.
Aðildarríkin skulu sjá til þess að öll samskipti og upplýsingaskipti samkvæmt þessari tilskipun, einkum rafræn
framlagning gagna, fari fram með rafrænum samskiptaaðferðum í samræmi við kröfur þessarar greinar. Tól og tæki, sem
notuð eru í rafrænum samskiptum, svo og tæknilegir eiginleikar þeirra, skulu vera þannig að ekki leiði til mismununar,

vera almennt aðgengileg og innbyrðis samhæfð þeirri upplýsinga- og fjarskiptatækni sem er almennt í notkun og skulu
ekki takmarka aðgang rekstraraðila að innkaupaferlinu.
Þrátt fyrir fyrstu undirgrein skal samningsyfirvöldum ekki vera skylt að krefjast þess að notaðar séu rafrænar
samskiptaaðferðir við framlagningu gagna við eftirfarandi aðstæður:
a) ef notkun rafrænna samskiptaaðferða myndi, sakir sérhæfðs eðlis innkaupanna, kalla á sérstök áhöld, tæki eða
skráasnið sem ekki eru almennt aðgengileg eða sem þau forrit, sem almennt eru aðgengileg, styðja ekki,
b) ef forritin, sem styðja skráasnið sem henta fyrir lýsingu tilboða, nota skráasnið sem önnur opin eða almennt aðgengileg
forrit ráða ekki við eða eru háð séreignarleyfi og sem ekki er hægt að gera aðgengileg til niðurhals eða fjarnotkunar af
hálfu samningsyfirvaldsins,
c) ef notkun rafrænna aðferða myndi krefjast sérhæfðs skrifstofubúnaðar sem samningsyfirvöld hafa alla jafna ekki
aðgang að,

d) ef þess er krafist í útboðsgögnum að lögð séu fram líkön eða smækkuð líkön (e. physical or scale models) sem ekki er
unnt að senda með rafrænum aðferðum.

Ef rafrænar aðferðir eru ekki notaðar við samskipti í samræmi við aðra undirgrein skulu þau fara fram með pósti eða
öðrum viðeigandi miðli eða með samsetningu pósts eða annars viðeigandi miðils og rafrænna samskipta.

Þrátt fyrir fyrstu undirgrein þessarar málsgreinar skal samningsyfirvöldum ekki vera skylt að krefjast þess að notaðar séu
rafrænar samskiptaaðferðir við framlagningu gagna ef notkun annarra samskiptaaðferða er nauðsynleg, annað hvort vegna
öryggisrofs í rafrænum samskiptaaðferðum eða til verndar sérstaklega viðkvæmum upplýsingum sem krefjast varnar á svo
háu stigi að ekki er hægt að tryggja það með viðunandi hætti með notkun rafrænna tóla og tækja sem annað hvort eru
almennt aðgengileg rekstraraðilum eða sem hægt er að gera þeim aðgengileg með mismunandi aðgangsleiðum í skilningi
5. mgr.

Það skal vera á ábyrgð þeirra samningsyfirvalda, sem krefjast þess að notaðar séu aðrar samskiptaaðferðir en rafrænar við
framlagningu gagna í samræmi við aðra undirgrein þessarar málsgreinar, að tilgreina ástæður þess í stöku skýrslunni sem
um getur í 84. gr. Samningsyfirvöld skulu, eftir atvikum, tilgreina í skýrslunni ástæður þess að talið var nauðsynlegt að
nota aðrar samskiptaaðferðir en rafrænar við beitingu fjórðu undirgreinar þessarar málsgreinar.

2.
Þrátt fyrir 1. mgr. er heimilt að nota munnleg samskipti í öðrum samskiptum en þeim sem varða mikilvægustu
þætti innkaupaferlisins, að því tilskildu að efni munnlegu samskiptanna sé skráð nægilega vel. Að því er þetta varðar taka
mikilvægustu þættir innkaupaferlisins til útboðsgagna, þátttökutilkynninga, staðfestinga á áhuga og tilboða. Einkum skulu
munnleg samskipti við bjóðendur, sem gætu haft veruleg áhrif á efni og mat tilboða, skrásett nægilega vel og með
viðeigandi hætti, s.s. sem skriflegar skýrslur eða hljóðskýrslur eða útdrættir helstu þátta samskiptanna.

3.
Í öllum samskiptum, miðlun og geymslu upplýsinga skulu samningsyfirvöld tryggja að heilleiki gagna sé
varðveittur og trúnaður, sem gildir um tilboð og þátttökutilkynningar, sé haldinn. Þau skulu ekki kanna efni tilboða og
þátttökutilkynninga fyrr en fresturinn til að leggja þau fram er runninn út.
4.
Þegar um er að ræða opinbera verksamninga og hönnunarsamkeppnir geta aðildarríkin krafist notkunar sérstakra
rafrænna tóla, s.s. til gerðar upplýsingalíkana mannvirkja eða áþekkra tækja. Í slíkum tilvikum skulu samningsyfirvöld
bjóða annars konar aðgang, eins og kveðið er á um í 5. mgr., þangað til slík tæki verða almennt aðgengileg í skilningi
annars málsliðar fyrstu undirgreinar 1. mgr.
5.
Samningsyfirvöld geta, ef nauðsyn krefur, krafist þess að notuð séu tól og tæki sem ekki eru almennt aðgengileg
að því tilskildu að þau bjóði annars konar aðgang (e. alternative means of access).
Samningsyfirvöld skulu teljast bjóða viðeigandi annars konar aðgang við eftirfarandi aðstæður, ef þau:
a) bjóða, án endurgjalds, ótakmarkaðan og fullan, beinan aðgang með rafrænum aðferðum að slíkum tólum og tækjum frá
þeim degi þegar tilkynning er birt, í samræmi við VIII. viðauka, eða frá þeim degi þegar boð um að staðfesta áhuga er
sent. Í texta tilkynningarinnar eða boðsins um að staðfesta áhuga skal tilgreina veffangið þar sem hafa má aðgang að
þessum tólum og tækjum,

b) tryggja að bjóðendur, sem ekki hafa aðgang að viðkomandi tólum og tækjum eða hafa engan möguleika á að nálgast
þau innan þeirra tímamarka sem um er að ræða, geti haft aðgang að innkaupaferlinu með notkun bráðabirgðalykla er
fáist án endurgjalds á Netinu, að því tilskildu að skort á aðgangi megi ekki rekja til viðkomandi bjóðanda, eða
c) sjá til þess að fyrir hendi sé annars konar leið til að leggja fram tilboð rafrænt.
6.
Auk þeirra krafna sem settar eru fram í IV. viðauka skulu eftirfarandi reglur gilda um tól og tæki sem notuð eru
við rafræna sendingu og móttöku tilboða og rafræna móttöku þátttökutilkynninga:
a) upplýsingar um nákvæmar skilgreiningar varðandi rafræna framlagningu tilboða og þátttökutilkynninga, þar á meðal
um dulkóðun og tímastimplun, skulu vera aðgengilegar öllum hlutaðeigandi aðilum,
b) Aðildarríki, eða samningsyfirvöld sem koma fram innan heildarramma sem viðkomandi aðildarríki setur, skulu
tilgreina öryggisstig fyrir rafrænar samskiptaaðferðir á hinum ýmsu stigum tiltekins innkaupaferlis; það stig skal vera í
réttu hlutfalli við áhætturnar sem því tengjast,
c) komist aðildarríki, eða samningsyfirvöld sem koma fram innan heildarramma sem viðkomandi aðildarríki setur, að
þeirri niðurstöðu að áhættustig, sem metið er skv. b-lið þessarar málsgreinar, sé svo hátt að krafist sé þróaðra rafrænna
undirskrifta, eins og þær eru skilgreindar í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/93/EB ( 27), skulu
samningsyfirvöld viðurkenna þróaðar rafrænar undirskriftir studdar fullgiltu vottorði, með hliðsjón af því hvort þessi
vottorð séu frá vottunaraðila sem er á áreiðanlegri skrá eins og kveðið er á um í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
2009/767/EB ( 28), sem gerðar eru með eða án öruggs undirskriftarbúnaðar, þó að uppfylltum eftirfarandi skilyrðum:
i.

samningsyfirvöldin skulu ákveða hvaða sniðs þróaðrar undirskriftar skuli krafist, á grundvelli sniða sem skilgreind
eru í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/130/ESB ( 29) og koma á nauðsynlegum ráðstöfunum til að geta,
tæknilega, unnið með þessi snið; ef notað er annað snið fyrir rafrænar undirskriftir skal rafræna undirskriftin eða
flutningsmiðill rafrænu skjalanna búa yfir upplýsingum um fullgildingarmöguleika sem fyrir hendi eru, sem skulu
vera á ábyrgð aðildarríkisins. Fullgildingarmöguleikarnir skulu gera samningsyfirvaldinu kleift að fullgilda
móttekna rafræna undirskrift endurgjaldslaust, á Netinu, með hætti sem er skiljanlegur fyrir þá sem ekki hafa
viðkomandi tungumál að móðurmáli, sem þróaða rafræna undirskrift sem studd er fullgiltu vottorði.
Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um það hver veitir fullgildingarþjónustuna og skal hún birta
upplýsingarnar frá aðildarríkjunum á Netinu,

ii. sé tilboð undirritað með stuðningi fullgilts vottorðs sem er á áreiðanlegri skrá skulu samningsyfirvöld ekki setja
frekari kröfur sem gætu hindrað notkun bjóðenda á slíkum undirskriftum.
Að því er varðar skjöl í tengslum við innkaupaferli sem lögbært yfirvald í aðildarríki eða annar útgáfuaðili undirritar, skal
viðkomandi útgáfuyfirvald eða -aðili ákveða hvaða sniðs þróaðra undirskrifta skuli krafist, í samræmi við kröfur 2. mgr. 1.
gr. ákvörðunar 2011/130/ESB. Þau skulu koma á nauðsynlegum ráðstöfunum til að geta, tæknilega, unnið með það snið
með því að bæta við nauðsynlegum upplýsingum til að hægt sé að vinna undirskriftina í viðkomandi skjali. Slík skjöl skulu
innihalda, í rafrænu undirskriftinni eða í flutningsmiðli rafrænna skjala, upplýsingar um fullgildingarmöguleika sem fyrir
hendi eru, sem gera kleift að fullgilda móttekna rafræna undirskrift endurgjaldslaust, á Netinu, með hætti sem er
skiljanlegur fyrir þá sem ekki hafa viðkomandi tungumál að móðurmáli.
7.
Framkvæmdastjórnin skal hafa vald til að samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 87. gr., til að breyta
tæknilegum atriðum og eiginleikum sem sett eru fram í IV. viðauka með hliðsjón af tækniþróun.
Framkvæmdastjórnin skal hafa vald til að samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 87. gr., til að breyta upptalningunni
í a- til d-lið annarrar undirgreinar 1. mgr. þessarar greinar ef ekki er lengur við hæfi, sakir tækniþróunar, að víkja sífellt frá
notkun rafrænna samskiptaaðferða eða, í undantekningartilvikum, ef kveða þarf á um nýjar undanþágur vegna
tækniþróunar.
Til að tryggja að tæknileg snið séu innbyrðis samhæfð, sem og ferla- og skeytastaðlar, einkum yfir landamæri, skal
framkvæmdastjórnin hafa vald til að samþykkja framseldar gerðir, í samræmi við 87. gr., til að koma á skyldubundinni
notkun slíkra sérstakra tæknistaðla, einkum að því er varðar notkun rafrænna aðferða við framlagningu gagna, rafræna
vörulista og leiðir til rafrænnar sannvottunar, þó aðeins þar sem ítarlegar prófanir hafa farið fram á tæknistöðlum og þeir
(27)
(28)

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 1999/93/EB frá 13. desember 1999 um ramma Bandalagsins varðandi rafrænar undirskriftir (Stjtíð. EB L 13, 19.1.2000, bls. 12).
Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2009/767/EB frá 16. október 2009 um ráðstafanir sem greiða fyrir notkun rafrænnar málsmeðferðar með upplýsinga- og þjónustumiðstöðvum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2006/123/EB um þjónustu á innri markaðnum (Stjtíð. ESB L 274, 20.10.2009, bls. 36).
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Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2011/130/ESB frá 25. febrúar 2011 um að setja lágmarkskröfur um vinnslu skjala yfir landamæri sem undirrituð eru rafrænt af lögbærum yfirvöldum samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2006/123/EB um þjónustu á innri markaðnum (Stjtíð. ESB L 53, 26.2.2011, bls. 66).

hafa sannað gagnsemi sína í verki. Áður en notkun tæknistaðla er gerð skyldubundin skal framkvæmdastjórnin einnig
íhuga vandlega hvaða kostnað slíkt hefur í för með sér, einkum að því er varðar aðlaganir að rafrænum innkaupalausnum
(e. e-procurement solutions) sem þegar eru fyrir hendi, m.a. að því er varðar innviði, ferla eða hugbúnað.
23. gr.
Flokkunarkerfi
1.
Allar tilvísanir til flokkunarkerfa í tengslum við opinber innkaup skulu notast við ,,sameiginlega
innkaupaorðasafnið“ eins og það er samþykkt í reglugerð (EB) nr. 2195/2002.
2.
Framkvæmdastjórnin skal hafa vald til að samþykkja framseldar gerðir í samræmi við 87. gr. til að aðlaga CPVkóðana, sem um getur í þessari tilskipun, þegar breytingar á flokkunarkerfi sameiginlega innkaupaorðasafnsins verða að
endurspeglast í þessari tilskipun og þær fela ekki í sér breytingar á gildissviði þessarar tilskipunar.
24. gr.
Hagsmunaárekstrar
Aðildarríkin skulu sjá til þess að samningsyfirvöld geri viðeigandi ráðstafanir til að koma í veg fyrir, greina og lagfæra
hagsmunaárekstra sem rísa í innkaupaferlinu til þess að forðast röskun á samkeppni og til að tryggja jafna meðferð allra
rekstraraðila.
Hugtakið hagsmunaárekstur skal a.m.k. taka til allra aðstæðna þar sem starfsfólk samningsyfirvalds, eða veitanda
innkaupaþjónustu sem kemur fram fyrir hönd samningsyfirvalds, sem tekur þátt í framkvæmd innkaupaferlis eða getur haft
áhrif á útkomu þess, hefur beinna eða óbeinna fjárhagslegra, efnahagslegra eða annars konar persónulegra hagsmuna að
gæta sem hægt væri að sjá fyrir sér að hefðu áhrif á hlutleysi þeirra og sjálfstæði í tengslum við innkaupaferli.
II. BÁLKUR
REGLUR UM OPINBERA SAMNINGA
I. KAFLI
Útboðsaðferðir
25. gr.
Skilyrði í tengslum við samninginn um opinber innkaup og aðra alþjóðasamninga
Að því marki sem fjallað er um það í 1., 2., 4. og 5. viðauka og almennum athugasemdum við I. viðbæti
Evrópusambandsins við samninginn um opinber innkaup og í öðrum alþjóðasamningum sem Sambandið er bundið af, skal
meðferð samningsyfirvalda að því er varðar verk, vörur, þjónustu og rekstraraðila undirritunaraðila þessara samninga ekki
vera lakari en sú sem veitt er að því er varðar verk, vörur, þjónustu og rekstraraðila Sambandsins.
26. gr.
Val á útboðsaðferðum
1.
Við gerð opinberra samninga skulu samningsyfirvöld beita innlendum útboðsaðferðum sem eru lagaðar að efni
þessarar tilskipunar að því tilskildu, með fyrirvara um 32. gr., að útboðsauglýsing hafi verið birt í samræmi við þessa
tilskipun.
2.
Aðildarríkin skulu kveða á um að samningsyfirvöld geti beitt almennum eða lokuðum útboðum eins og mælt er
fyrir um í þessari tilskipun.
3.
Aðildarríkin skulu kveða á um að samningsyfirvöld geti beitt nýsköpunarsamstarfi eins og mælt er fyrir um í
þessari tilskipun.
4.
Aðildarríkin skulu kveða á um að samningsyfirvöld geti beitt samkeppnisútboði með samningsviðræðum eða
samkeppnisviðræðum við eftirfarandi aðstæður:
a) að því er varðar verk, vörur eða þjónustu sem uppfyllir eina eða fleiri eftirtalinna viðmiðana:
i.

ekki er hægt að mæta þörfum samningsyfirvaldsins án þess að aðlaga lausnir sem fyrir hendi eru,

ii. þau fela í sér hönnun eða nýstárlegar lausnir,
iii. ekki er hægt að gera samninginn án undanfarandi samningsviðræðna vegna sérstakra aðstæðna sem tengjast eðli
hans, því hversu flókinn hann er eða lagalegum og fjárhagslegum ramma hans eða vegna áhættu sem fylgir,
iv. samningsyfirvaldið getur ekki fastsett tækniforskriftir af nægilegri nákvæmni með tilvísun til staðals, evrópska
tæknimatsins, sameiginlegrar tækniforskriftar eða tækniviðmiðunar í skilningi 2.–5. liðar VII. viðauka,
b) að því er varðar verk, vörur eða þjónustu þar sem einungis berast ógild tilboð eða tilboð sem uppfylla ekki skilmála

innkaupaferlis í almennu eða lokuðu útboði. Við slíkar aðstæður þurfa samningsyfirvöld ekki að birta
útboðstilkynningu ef þau láta ferlið taka til allra þeirra og aðeins þeirra bjóðenda, sem uppfylla viðmiðanirnar sem
settar eru fram í 57.–64. gr. og sem lögðu fram tilboð í fyrra almennu eða lokuðu útboði, í samræmi við formlegar
kröfur innkaupaferlisins.
Tilboð skulu teljast ógild ef þau eru ekki í samræmi við útboðsgögn, berast of seint, ef sönnun er fyrir leynilegu
samráði eða spillingu eða ef samningsyfirvöld telja að þau séu óeðlilega lág. Tilboð skulu ekki teljast uppfylla skilmála
innkaupaferlis ef þau eru lögð fram af bjóðendum sem ekki hafa til að bera nauðsynlega menntun og hæfi og
bjóðendum sem bjóða hærra verð en fjárheimildir samningsyfirvalds leyfa, eins og þær voru ákveðnar og skráðar áður
en innkaupaferlið hófst.
5.

Útboð skal auglýst með útboðstilkynningu í samræmi við 49. gr.

Þegar samningur er gerður með lokuðu útboði eða samkeppnisútboði með samningsviðræðum geta aðildarríkin kveðið á
um, þrátt fyrir fyrstu undirgrein þessarar málsgreinar, að samningsyfirvöld sem ekki eru yfirvöld á vegum ríkisins eða
tilteknir flokkar þeirra, geti auglýst útboð með kynningartilkynningu í samræmi við 2. mgr. 48. gr.
Þegar útboð er auglýst með kynningartilkynningu í samræmi við 2. mgr. 48. gr. skal rekstraraðilum, sem látið hafa í ljósi
áhuga sinn í kjölfar birtingar kynningartilkynningarinnar, í framhaldinu boðið að staðfesta áhuga sinn skriflega með boði
um að staðfesta áhuga í samræmi við 54. gr.
6.
Í þeim sérstöku tilvikum og við þær aðstæður sem sérstaklega er getið um í 32. gr. geta aðildarríkin kveðið á um
að samningsyfirvöld geti gengið til samningskaupa án undangenginnar birtingar útboðsauglýsingar. Aðildarríki skulu ekki
heimila beitingu þessarar aðferðar í neinum öðrum tilvikum en þeim sem um getur í 32. gr.
27. gr.
Almennt útboð
1.
Í almennum útboðum er öllum rekstraraðilum, sem hafa áhuga, heimilt að gera tilboð í kjölfar
útboðsauglýsingar.
Frestur til að taka við tilboðum skal vera að lágmarki 35 dagar frá þeim degi þegar útboðstilkynningin var send.
Tilboði skulu fylgja þær upplýsingar vegna hæfismiðaðs vals sem samningsyfirvald fer fram á.
2.
Hafi samningsyfirvöld birt kynningartilkynningu, sem ekki var í sjálfu sér notuð til að kynna útboðið, er heimilt
að stytta lágmarksfrest til að taka við tilboðum skv. annarri undirgrein 1. mgr. þessarar greinar í 15 daga, að því tilskildu
að öllum eftirfarandi skilyrðum sé fullnægt:
a) kynningartilkynningin hafði að geyma allar upplýsingar sem krafist er í I. þætti B. hluta V. viðauka að séu í
útboðstilkynningunni, svo fremi að þær upplýsingar hafi verið tiltækar þegar kynningartilkynningin var birt,
b) kynningartilkynningin var send til birtingar minnst 35 dögum og mest 12 mánuðum fyrir sendingardag
útboðstilkynningarinnar.
3.
Ef brýn nauðsyn, sem rökstudd er af samningsyfirvaldi, leiðir af sér að fresturinn sem mælt er fyrir um í annarri
undirgrein 1. mgr., kemur ekki til greina, er því heimilt að setja frest sem skal ekki vera skemmri en 15 dagar frá
sendingardegi útboðstilkynningarinnar.
4.
Samningsyfirvaldi er heimilt að stytta frestinn til að taka við tilboðum, sem mælt er fyrir um í annarri undirgrein
1. mgr. þessarar greinar, um fimm daga ef það samþykkir að leggja megi fram tilboð með rafrænum aðferðum í samræmi
við fyrstu undirgrein 1. mgr. 22. gr. og 5. og 6. mgr. 22. gr.
28. gr.
Lokað útboð
1.
Í lokuðum útboðum er sérhverjum rekstraraðila heimilt að leggja fram þátttökutilkynningu í kjölfar
útboðsauglýsingar sem inniheldur þær upplýsingar sem um getur í B- eða C-hluta V. viðauka, eftir því sem við á, með því
að senda inn þær upplýsingar vegna hæfismiðaðs vals sem samningsyfirvald fer fram á.
Frestur til að taka við þátttökutilkynningum skal vera að lágmarki 30 dagar frá sendingardegi útboðstilkynningar eða, ef
kynningartilkynning er notuð til að kynna útboð, þeim degi þegar boð um að staðfesta áhuga var sent.
2.
Aðeins þeir rekstraraðilar, sem samningsyfirvald býður þátttöku eftir að hafa metið upplýsingarnar sem lagðar
voru fram, geta lagt fram tilboð. Samningsyfirvöld geta takmarkað fjölda hæfra umsækjenda, sem boðið er að taka þátt í
ferlinu, í samræmi við 65. gr.
Frestur til að taka við tilboðum skal vera að lágmarki 30 dagar frá sendingardegi boðs um að leggja fram tilboð.

3.
Hafi samningsyfirvöld birt kynningartilkynningu, sem ekki var í sjálfu sér notuð til að kynna útboðið, er heimilt
að stytta lágmarksfrest til að taka við tilboðum skv. annarri undirgrein 2. mgr. þessarar greinar í 10 daga, að því tilskildu
að öllum eftirfarandi skilyrðum sé fullnægt:
a) kynningartilkynningin hefur að geyma allar upplýsingar sem krafist er í I. þætti B. hluta V. viðauka, svo fremi að þær
upplýsingar séu tiltækar á þeim tíma sem kynningartilkynningin er birt,
b) kynningartilkynningin var send til birtingar minnst 35 dögum og mest 12 mánuðum fyrir sendingardag
útboðstilkynningarinnar.
4.
Aðildarríkjunum er heimilt að kveða á um að öll samningsyfirvöld sem eru ekki yfirvöld á vegum ríkisins, eða
tilteknir flokkar þeirra megi setja frest til að taka við tilboðum með gagnkvæmu samkomulagi á milli samningsyfirvaldsins
og valinna umsækjenda, að því tilskildu að allir valdir umsækjendur hafi sama tíma til að semja og leggja fram tilboð sín.
Ef ekki næst samkomulag um frest til að taka við tilboðum, skal fresturinn vera að lágmarki 10 dagar frá deginum þegar
boð um að leggja fram tilboð er sent.
5.
Stytta má frest til að taka við tilboðum, sem kveðið er á um í 2. mgr. þessarar greinar, um fimm daga ef
samningsyfirvald samþykkir að leggja megi fram tilboð með rafrænum aðferðum í samræmi við 1., 5. og 6. mgr. 22. gr.
6.
Ef brýn nauðsyn, sem rökstudd er af samningsyfirvöldum, leiðir af sér að frestirnir sem kveðið er á um í þessari
grein koma ekki til greina, er þeim heimilt að setja:
a) frest til að taka við þátttökutilkynningum sem skal ekki vera skemmri en 15 dagar frá þeim degi þegar
útboðstilkynningin var send,
b) frest til taka við tilboðum sem skal ekki vera skemmri en 10 dagar frá þeim degi þegar boð um að leggja fram tilboð
var sent.
29. gr.
Samkeppnisútboð með samningsviðræðum
1.
Í samkeppnisútboðum með samningsviðræðum er sérhverjum rekstraraðila heimilt að leggja fram
þátttökutilkynningu í kjölfar útboðsauglýsingar sem inniheldur þær upplýsingar sem um getur í B- eða C-hluta V. viðauka
með því að senda inn þær upplýsingar vegna hæfismiðaðs vals sem samningsyfirvald fer fram á.
Í útboðsgögnum skulu samningsyfirvöld tilgreina efni innkaupanna ásamt lýsingu á þörfum sínum og þeim eiginleikum
sem þær vörur, verk eða þjónusta, sem kaupa á, skulu hafa til að bera og tilgreina forsendur fyrir vali tilboðs. Þau skulu
einnig tilgreina í hvaða þáttum lýsingarinnar þær lágmarkskröfur sem öll tilboð þurfa að uppfylla eru skilgreindar.
Upplýsingarnar, sem látnar eru í té, skulu vera nægilega nákvæmar til að gera rekstraraðilum kleift að átta sig á eðli og
umfangi innkaupanna og ákveða hvort þeir vilji taka þátt í útboðinu.
Frestur til að taka við þátttökutilkynningum skal vera að lágmarki 30 dagar frá sendingardegi útboðstilkynningar eða, ef
kynningartilkynning er notuð til að kynna útboð, þeim degi þegar boð um að staðfesta áhuga var sent. Lágmarksfrestur til
að taka við upphaflegum tilboðum skal vera 30 dagar frá sendingardegi boðsins. Ákvæði 3.–6. mgr. 28. gr. gilda.
2.
Aðeins þeir rekstraraðilar, sem samningsyfirvald býður þátttöku eftir að hafa metið upplýsingarnar sem lagðar
voru fram, geta lagt fram upphaflegt tilboð sem skal vera grundvöllur áframhaldandi viðræðna. Samningsyfirvöld geta
takmarkað fjölda hæfra umsækjenda, sem boðið er að taka þátt í ferlinu, í samræmi við 65. gr.
3.
Ef ekki er kveðið á um annað í 4. mgr. skulu samningsyfirvöld ræða við bjóðendur um upphafleg tilboð þeirra og
öll síðari tilboð sem þeir leggja fram, nema endanleg tilboð í skilningi 7. mgr., til að bæta innihald þeirra.
Ekki skal vera hægt að semja um lágmarkskröfur og forsendur fyrir vali tilboðs.
4.
Samningsyfirvöldum er heimilt að gera samninga á grundvelli upphaflegra tilboða án samningsviðræðna hafi
þau tekið það fram í útboðstilkynningu eða boði um að staðfesta áhuga að þau áskilji sér rétt til þess.
5.
Meðan á viðræðum stendur skulu samningsyfirvöld tryggja að jafnræðis sé gætt meðal allra bjóðenda. Í því
skyni skulu þau gæta þess að veita ekki upplýsingar á þann hátt að bjóðendum sé mismunað þannig að staða sumra þeirra
verði betri en annarra. Þau skulu upplýsa alla bjóðendur, hafi tilboð þeirra ekki verið útilokuð í samræmi við 6. mgr.,
skriflega um hvers konar breytingar á tækniforskriftum eða öðrum útboðsgögnum, öðrum en þeim þar sem lágmarkskröfur
eru settar. Eftir slíkar breytingar skulu samningsyfirvöld veita bjóðendum nægilega langan frest til að breyta tilboðum
sínum og leggja þau fram aftur, eins og við á.

Í samræmi við 21. gr. skulu samningsyfirvöld ekki upplýsa aðra þátttakendur um trúnaðarupplýsingar sem umsækjandi eða
bjóðandi í samningsviðræðunum hefur veitt, án samþykkis hans. Slíkt samþykki skal ekki fela í sér almennt afsal réttinda
heldur skal það gefið með tilvísun til hinnar fyrirhuguðu miðlunar tiltekinna upplýsinga.
6.
Samkeppnisútboð með samningsviðræðum getur farið fram í nokkrum áföngum til að fækka þeim tilboðum, sem
fjalla þarf um í samningsviðræðum, með því að beita forsendunum fyrir vali tilboðs sem tilgreindar eru í
útboðstilkynningu, í boði um að staðfesta áhuga eða öðrum útboðsgögnum. Samningsyfirvaldið skal taka fram í
útboðstilkynningu, í boði um að staðfesta áhuga eða öðrum útboðsgögnum hvort það hyggst nýta sér þennan kost.
7.
Ef samningsyfirvald hyggst ljúka samningsviðræðunum skal það tilkynna þeim bjóðendum sem eftir eru um það
og setja sameiginlegan frest til að leggja fram ný eða endurskoðuð tilboð. Það skal ganga úr skugga um að endanleg tilboð
séu í samræmi við lágmarkskröfur og 1. mgr. 56. gr., meta endanleg tilboð á grundvelli valforsendna og gera samning í
samræmi við 66.–69. gr.

30. gr.
Samkeppnisviðræður
1.
Í samkeppnisviðræðum er sérhverjum rekstraraðila heimilt að leggja fram þátttökutilkynningu í kjölfar
útboðstilkynningar með því að senda inn þær upplýsingar vegna hæfismiðaðs vals sem samningsyfirvald fer fram á.
Frestur til að taka við þátttökutilkynningum skal vera að lágmarki 30 dagar frá þeim degi þegar útboðstilkynningin var
send.
Aðeins þeir rekstraraðilar, sem samningsyfirvald býður þátttöku eftir að hafa metið upplýsingarnar sem lagðar voru fram,
geta tekið þátt í samkeppnisviðræðum. Samningsyfirvöld geta takmarkað fjölda hæfra umsækjenda, sem boðið er að taka
þátt í ferlinu, í samræmi við 65. gr. Samningur skal gerður á grundvelli valforsendunnar um besta hlutfall milli verðs og
gæða eingöngu, í samræmi við 2. mgr. 67. gr.
2.
Samningsyfirvöld skulu setja fram þarfir sínar og kröfur í útboðstilkynningu og skilgreina þær þarfir og kröfur í
tilkynningunni og/eða í skýringargögnum. Í sömu skjölum skulu þau samhliða setja fram og skilgreina þær forsendur fyrir
vali tilboðs sem ákveðnar hafa verið og setja leiðbeinandi tímaramma.
3.
Samningsyfirvöld skulu hefja viðræður við þátttakendur, sem valdir hafa verið í samræmi við viðeigandi ákvæði
56.–66. gr., með það að markmiði að finna og skilgreina heppilegustu aðferðirnar við að uppfylla þarfir sínar. Í þessum
viðræðum geta þau rætt öll atriði innkaupanna við hina völdu þátttakendur.
Í viðræðunum skulu samningsyfirvöld tryggja að allir bjóðendur fái jafna meðferð. Í því skyni skulu þau gæta þess að veita
ekki upplýsingar á þann hátt að bjóðendum sé mismunað þannig að staða sumra þeirra verði betri en annarra.
Í samræmi við 21. gr. skulu samningsyfirvöld ekki upplýsa aðra þátttakendur um fyrirhugaðar lausnir eða aðrar
trúnaðarupplýsingar sem umsækjandi eða bjóðandi í samningsviðræðunum hefur veitt, án samþykkis hans. Slíkt samþykki
skal ekki fela í sér almennt afsal réttinda heldur skal það gefið með tilvísun til hinnar fyrirhuguðu miðlunar tiltekinna
upplýsinga.
4.
Samkeppnisviðræður geta farið fram í nokkrum áföngum til að fækka þeim lausnum sem fjalla þarf um á meðan
viðræður standa yfir; það má gera á grundvelli forsendna fyrir vali tilboðs sem settar eru fram í útboðstilkynningu eða
skýringargögnum. Samningsyfirvaldið skal taka fram í útboðstilkynningu eða í skýringargögnum hvort það hyggst nýta sér
þennan kost.
5.
þess.

Samningsyfirvaldið skal halda viðræðunum áfram þar til fundist hefur lausn eða lausnir sem geta uppfyllt þarfir

6.
Þegar samningsyfirvöld hafa lýst því yfir að viðræðum sé lokið og tilkynnt þeim þátttakendum sem eftir eru um
það skulu þau gefa þátttakendum kost á að leggja fram endanleg tilboð á grundvelli þeirrar lausnar eða lausna sem kynntar
hafa verið og skýrðar meðan á viðræðum stóð. Þessi tilboð skulu hafa að geyma öll atriði sem krafist er og eru nauðsynleg
fyrir framkvæmd verkefnisins.
Þessi tilboð má skýra, skilgreina og betrumbæta að beiðni samningsyfirvaldsins. Slíkar skýringar, skilgreiningar,
betrumbætur eða viðbótarupplýsingar mega þó ekki fela í sér breytingar á grundvallarþáttum tilboðs eða opinberu
innkaupanna, s.s. á þörfum og kröfum sem settar eru fram í útboðstilkynningunni eða í skýringargögnunum, þar eð frávik á
slíkum þáttum, þörfum og kröfum eru líkleg til að raska samkeppni eða ýta undir mismunun.

7.
Samningsyfirvöld skulu meta tilboð sem þeim berast á grundvelli þeirra forsendna fyrir vali tilboðs, sem mælt er
fyrir um í útboðstilkynningu eða skýringargögnum.
Að beiðni samningsyfirvalds er heimilt að halda áfram viðræðum við þann bjóðanda, sem hefur lagt fram það tilboð sem
hefur best hlutfall milli verðs og gæða í samræmi við 67. gr., til að staðfesta skuldbindingar sem felast í tilboðinu, að því
tilskildu að það hafi ekki í för með sér verulegar breytingar á veigamiklum atriðum í tilboðinu eða innkaupunum, s.s. á
þörfum og kröfum sem settar eru fram í útboðstilkynningunni eða í skýringargögnunum, og að ekki sé hætta á að það raski
samkeppni eða ýti undir mismunun.
8.

Samningsyfirvöldum er heimilt að ákveða verðlaun eða greiðslur til þátttakenda í viðræðunum.
31. gr.

Nýsköpunarsamstarf
1.
Í nýsköpunarsamstarfi er sérhverjum rekstraraðila heimilt að leggja fram þátttökutilkynningu í kjölfar
útboðstilkynningar með því að senda inn þær upplýsingar vegna hæfismiðaðs vals sem samningsyfirvald fer fram á.
Í útboðsgögnum skal samningsyfirvald tilgreina þörf á nýsköpunarvöru, -þjónustu eða -verki sem ekki er hægt að uppfylla
með því að kaupa vörur, þjónustu eða verk sem til eru á markaði. Það skal einnig tilgreina í hvaða þáttum lýsingarinnar
skilgreindar eru þær lágmarkskröfur sem öll tilboð þurfa að uppfylla. Upplýsingarnar, sem látnar eru í té, skulu vera
nægilega nákvæmar til að gera rekstraraðilum kleift að átta sig á eðli og umfangi lausnarinnar, sem krafist er, og ákveða
hvort þeir vilji taka þátt í útboðinu.
Samningsyfirvaldið getur ákveðið að stofna til nýsköpunarsamstarfs við einn eða fleiri aðila sem stunda aðskilda
rannsóknar- og þróunarstarfsemi.
Frestur til að taka við þátttökutilkynningum skal vera að lágmarki 30 dagar frá þeim degi þegar útboðstilkynningin var
send. Aðeins þeir rekstraraðilar, sem samningsyfirvald býður þátttöku eftir að hafa metið upplýsingarnar sem lagðar voru
fram, geta tekið þátt í ferlinu. Samningsyfirvöld geta takmarkað fjölda hæfra umsækjenda, sem boðið er að taka þátt í
ferlinu, í samræmi við 65. gr. Samningar skulu gerðir á grundvelli valforsendunnar um besta hlutfall milli verðs og gæða
eingöngu, í samræmi við 67. gr.
2.
Nýsköpunarsamstarfið skal miða að því að þróa nýsköpunarvöru, -þjónustu eða -verk og síðan kaupum á þeirri
vöru, þjónustu eða verki sem af því leiðir, að því tilskildu að þau svari til þess nothæfisstigs og hámarkskostnaðar sem
samningsyfirvöld og þátttakendur komu sér saman um.
Nýsköpunarsamstarfið skal skipulagt í áföngum sem haldast í hendur við röð þrepa í rannsóknar- og nýsköpunarferlinu,
sem geta tekið til framleiðslu á vörunum, veitingar þjónustunnar eða lokafrágangs verka. Í nýsköpunarsamstarfinu skal
ákveða áfangamarkmið fyrir samstarfsaðilana og kveða á um greiðslu þóknunar í viðeigandi hlutagreiðslum.
Á grundvelli þessara markmiða getur samningsyfirvaldið, að hverjum áfanga loknum, ákveðið að binda enda á
nýsköpunarsamstarfið eða, ef um er að ræða samstarf við fleiri en einn aðila, að fækka samstarfsaðilum með því að slíta
einstökum samningum, að því tilskildu að það hafi tiltekið slíka möguleika og skilmála fyrir notkun þeirra í
útboðsgögnum.
3.
Ef ekki er kveðið á um annað í 4. mgr. skulu samningsyfirvöld ræða við bjóðendur um upphafleg tilboð þeirra og
öll síðari tilboð sem þeir leggja fram, nema endanlegt tilboð í skilningi 7. mgr., til að bæta innihald þeirra.
Ekki skal vera hægt að semja um lágmarkskröfur og forsendur fyrir vali tilboðs.
4.
Meðan á viðræðum stendur skulu samningsyfirvöld tryggja að jafnræðis sé gætt meðal allra bjóðenda. Í því
skyni skulu þau gæta þess að veita ekki upplýsingar á þann hátt að bjóðendum sé mismunað þannig að staða sumra þeirra
verði betri en annarra. Þau skulu upplýsa alla bjóðendur, hafi tilboð þeirra ekki verið útilokuð, í samræmi við 5. mgr.,
skriflega um hvers konar breytingar á tækniforskriftum eða öðrum útboðsgögnum, öðrum en þeim þar sem lágmarkskröfur
eru settar. Eftir slíkar breytingar skulu samningsyfirvöld veita bjóðendum nægilega langan frest til að breyta tilboðum
sínum og leggja þau fram aftur, eins og við á.
Í samræmi við 21. gr. skulu samningsyfirvöld ekki upplýsa aðra þátttakendur um trúnaðarupplýsingar sem umsækjandi eða
bjóðandi í samningsviðræðunum hefur veitt, án samþykkis hans. Slíkt samþykki skal ekki fela í sér almennt afsal réttinda
heldur skal það gefið með tilvísun til hinnar fyrirhuguðu miðlunar tiltekinna upplýsinga.
5.
Samningsviðræður meðan á nýsköpunarsamstarfsferli stendur geta farið fram í nokkrum áföngum til að fækka
þeim tilboðum, sem fjalla þarf um í samningsviðræðum, með því að beita forsendunum fyrir vali tilboðs sem tilgreindar
eru í útboðstilkynningu, í boði um að staðfesta áhuga eða í útboðsgögnum. Samningsyfirvaldið skal taka fram í
útboðstilkynningu, í boði um að staðfesta áhuga eða í útboðsgögnum hvort það hyggst nýta sér þennan kost.

6.
Við val á umsækjendum skulu samningsyfirvöld einkum beita viðmiðunum sem varða getu umsækjenda á sviði
rannsókna og þróunar og við þróun og framkvæmd nýstárlegra lausna.
Aðeins þeir rekstraraðilar, sem samningsyfirvald býður þátttöku eftir að hafa metið upplýsingarnar sem lagðar voru fram,
mega leggja fram rannsóknar- og nýsköpunarverkefni sem miða að því að uppfylla þær þarfir sem samningsyfirvaldið
hefur tilgreint að ekki sé hægt að fullnægja með lausnum sem fyrir eru.
Í útboðsgögnunum skal samningsyfirvaldið skilgreina það fyrirkomulag sem gilda skal um hugverkarétt. Þegar um er að
ræða nýsköpunarsamstarf með fleiri en einum þátttakanda skal samningsyfirvald ekki, í samræmi við 21. gr., upplýsa aðra
þátttakendur um fyrirhugaðar lausnir eða aðrar trúnaðarupplýsingar sem þátttakandi hefur veitt innan ramma samstarfsins,
án samþykkis þess þátttakanda. Slíkt samþykki skal ekki fela í sér almennt afsal réttinda heldur skal það gefið með tilvísun
til hinnar fyrirhuguðu miðlunar tiltekinna upplýsinga.
7.
Samningsyfirvaldið skal sjá til þess að uppbygging samstarfsins, og einkum lengd og virði hinna mismunandi
áfanga, endurspegli nýsköpunarstig hinnar fyrirhuguðu lausnar og röð þess rannsóknar- og nýsköpunarstarfs sem þarf til að
þróa nýstárlega lausn sem ekki er enn til á markaði. Áætlað verðmæti vara, þjónustu eða verka skal ekki vera í óeðlilegu
hlutfalli við þá fjárfestingu sem þarf til þróunar þeirra.
32. gr.
Notkun samningskaupa án undangenginnar auglýsingar
1.
Í tilteknum tilvikum og við tilteknar aðstæður sem mælt er fyrir um í 2.–5. mgr. er aðildarríkjunum heimilt að
kveða á um að samningsyfirvöld geti gert opinbera samninga með samningskaupum án undangenginnar auglýsingar.
2.
Nota má samningskaup án undangenginnar auglýsingar að því er varðar opinbera verksamninga, opinbera
vörusamninga og opinbera þjónustusamninga í eftirfarandi tilvikum:
a) ef engin tilboð eða engin fullnægjandi tilboð eða engar þátttökutilkynningar eða engar fullnægjandi
þátttökutilkynningar hafa borist vegna almenns eða lokaðs útboðs, að því tilskildu að ekki sé vikið frá upphaflegum
samningsskilmálum í veigamiklum atriðum og að framkvæmdastjórninni sé send skýrsla, ef hún óskar eftir því,
Tilboð skal ekki talið fullnægjandi þegar það hefur ekki tengsl við samninginn og dugir bersýnilega ekki, án verulegra
breytinga, til að mæta þörfum samningsyfirvaldsins eða kröfum eins og þær eru tilgreindar í útboðsgögnum.
Þátttökutilkynning telst ekki fullnægjandi ef viðkomandi rekstraraðili er eða gæti verið útilokaður skv. 57. gr. eða ef
hann uppfyllir ekki hæfiskröfur samningsyfirvaldsins skv. 58. gr.
b) ef aðeins einn tiltekinn rekstraraðili getur látið í té verkið, vörurnar eða þjónustuna af einni af eftirfarandi ástæðum:
i.

markmiðið með innkaupunum er gerð eða kaup á einstöku listaverki eða einstökum listflutningi,

ii. ekki er um samkeppni að ræða af tæknilegum ástæðum,
iii. vegna verndar einkaréttar, þ.m.t. hugverkaréttar.
Undantekningarnar sem settar eru fram í ii. og iii. lið gilda aðeins þegar enginn annar raunhæfur valkostur er fyrir
hendi eða annað sem komið getur í staðinn og ástæðan fyrir því að ekki er til staðar samkeppni er ekki sú að þrengt
hafi verið að breytum innkaupanna með óeðlilegum hætti,
c) ef það er algerlega nauðsynlegt og ekki er hægt, af knýjandi ástæðum sem viðkomandi samningsyfirvöld gátu ekki séð
fyrir, að standa við fresti sem gilda við almenn eða lokuð útboð eða samkeppnisútboð með samningsviðræðum.
Aðstæðurnar, sem skírskotað er til sem knýjandi, skulu ekki undir neinum kringumstæðum skrifast á reikning
samningsyfirvalds.
3.
Nota má samningskaup án undangenginnar auglýsingar að því er varðar opinbera vörusamninga:
a) þegar um er að ræða vörur sem eru eingöngu framleiddar vegna rannsókna, tilrauna, athugana eða þróunar; samningar
sem gerðir eru samkvæmt þessum lið taka hins vegar ekki til fjöldaframleiðslu sem er ætlað að skila hagnaði eða mæta
kostnaði vegna rannsóknar- og þróunarverkefna,
b) þegar um er að ræða viðbótarvörur frá upphaflegum birgi sem annaðhvort er ætlað að koma að hluta í stað birgða eða
búnaðar eða eru viðbót við birgðir eða búnað og val á nýjum birgi myndi skuldbinda samningsyfirvald til að kaupa
vörur sem hefðu aðra tæknilega eiginleika og leiddu því til ósamhæfis eða óeðlilega mikilla tæknilegra erfiðleika við
rekstur og viðhald; slíkir samningar, svo og endurnýjaðir samningar, skulu að jafnaði ekki gilda lengur en í þrjú ár,

c) þegar um er að ræða vörur sem eru skráðar og keyptar á vörumarkaði,
d) þegar um er að ræða kaup á vörum eða þjónustu á sérlega góðum kjörum, annaðhvort hjá birgi sem er að hætta
starfsemi sinni eða skiptastjóra við gjaldþrotaskipti, nauðasamninga eða svipaða málsmeðferð samkvæmt innlendum
lögum eða reglum.
4.
Samningskaup án undangenginnar auglýsingar má nota að því er varðar opinbera þjónustusamninga, þegar
viðkomandi samningur er gerður að lokinni hönnunarsamkeppni sem haldin er í samræmi við þessa tilskipun og hann á að
gera, skv. reglum hönnunarsamkeppninnar, við sigurvegarann eða einn sigurvegaranna í keppninni; í síðarnefnda tilvikinu
verður að bjóða öllum sigurvegurum að taka þátt í samningsviðræðum.
5.
Samningskaup án undangenginnar auglýsingar má nota þegar um er að ræða nýtt verk eða þjónustu sem felur í
sér endurtekningu á svipuðu verki eða þjónustu og sama samningsyfirvald samdi upphaflega um við sama rekstraraðila, að
því tilskildu að slíkt verk eða þjónusta sé í samræmi við grunnverkefnið sem upphaflegi samningurinn var gerður um á
grundvelli útboðs í samræmi við 1. mgr. 26. gr. Grunnverkefnið skal gefa til kynna umfang hugsanlegra frekari verka eða
þjónustu og skilmála fyrir veitingu þeirra.
Þegar fyrra verkefnið er boðið út skal taka fram að þessari aðferð kunni að verða beitt og samningsyfirvöld skulu taka tillit
til áætlaðs heildarkostnaðar síðari verka eða þjónustu þegar þau beita ákvæðum 4. gr.
Þessari aðferð má aðeins beita innan þriggja ára frá gerð upphaflega samningsins.

II. KAFLI
Tækni og aðferðir við rafræn innkaup og hópinnkaup
33. gr.
Rammasamningar
1.
Samningsyfirvöldum er heimilt að gera rammasamninga að því tilskildu að þau beiti þeim aðferðum sem kveðið
er á um í þessari tilskipun.
Rammasamningur er samningur eins eða fleiri samningsyfirvalda við einn eða fleiri rekstraraðila sem er gerður í þeim
tilgangi að ákveða skilmála samninga sem gerðir verða á tilteknu tímabili, einkum að því er varðar verð og, ef við á,
fyrirhugað magn.
Gildistími rammasamnings má ekki vera lengri en fjögur ár nema í undantekningartilvikum sem eiga sér m.a. gilda stoð í
efni rammasamningsins.
2.
Samningar, sem eru byggðir á rammasamningi, skulu gerðir í samræmi við aðferðirnar sem mælt er fyrir um í
þessari málsgrein og í 3. og 4. mgr.
Einungis má beita þessum aðferðum í samningum á milli þeirra samningsyfirvalda sem eru skýrt tilgreind í þessu skyni í
útboðsauglýsingunni eða boðinu um að staðfesta áhuga og þeirra rekstraraðila sem eru aðilar að rammasamningnum eins
og hann var gerður.
Samningar sem gerðir eru á grundvelli rammasamnings mega undir engum kringumstæðum fela í sér verulegar breytingar
á skilmálunum, sem mælt er fyrir um í þeim rammasamningi, og alls ekki í því tilviki sem um getur í 3. mgr.
3.
Ef rammasamningur er gerður við einn rekstraraðila skulu samningar, sem eru byggðir á þeim samningi, gerðir
innan ramma þeirra skilmála sem mælt er fyrir um í rammasamningnum.
Við gerð slíkra samninga geta samningsyfirvöld ráðfært sig skriflega við rekstraraðila rammasamningsins og óskað eftir
viðbótum við tilboð hans ef þörf krefur.
4.
Ef rammasamningur er gerður við fleiri en einn rekstraraðila skal hann framkvæmdur á einhvern þann hátt sem
hér segir:
a) í samræmi við skilyrði og skilmála rammasamningsins, án þess að efnt sé á ný til samkeppni, þegar þar koma fram allir

skilmálar um viðkomandi verk, þjónustu og vörur sem láta á í té, og hlutlæg skilyrði til að ákvarða hver af
rekstraraðilunum, sem eru aðilar að rammasamningnum, skuli annast það; síðarnefndu skilyrðin skulu koma fram í
útboðsgögnum fyrir rammasamninginn,
b) ef mælt er í rammasamningnum fyrir um alla skilmála varðandi viðkomandi verk, þjónustu og vörur sem láta á í té, að
hluta án þess að efnt sé á ný til samkeppni í samræmi við a-lið og að hluta með því að efna á ný til samkeppni meðal
aðila að rammasamningnum í samræmi við c-lið, hafi samningsyfirvöld mælt fyrir um þann möguleika í
útboðsgögnum fyrir rammasamninginn. Beita skal hlutlægum viðmiðunum, sem mælt er fyrir um í útboðsgögnum
rammasamningsins, til að ákveða hvort kaupa skuli tiltekin verk, vörur eða þjónustu á grundvelli nýrrar samkeppni eða
beint, samkvæmt þeim skilmálum sem mælt er fyrir um í rammasamningnum. Í útboðsgögnunum skal einnig koma
fram hvaða skilmálar geta orðið tilefni þess að efnt er á ný til samkeppni.
Möguleikarnir, sem kveðið er á um í fyrstu málsgrein þessa liðar skulu einnig eiga við um hvern þann samningshluta
rammasamningsins, þar sem mælt hefur verið fyrir um alla skilmála viðkomandi verks, þjónustu og vara í
rammasamningnum, án tillits til þess hvort mælt hafi verið fyrir um alla skilmála viðkomandi verka, þjónustu og vara
sem heyra undir aðra samningshluta,
c) ef ekki hefur verið mælt fyrir um alla skilmála verka, þjónustu og vara í rammasamningnum, með því að efna á ný til
samkeppni meðal aðila að rammasamningnum.
5.
Boðin sem um getur í b- og c-lið 4. mgr. skulu byggjast á sömu skilmálum og beitt var við gerð
rammasamningsins og, þar sem þörf er á, skýrari skilmálum, og, eftir atvikum, á grundvelli annarra skilyrða sem um getur
í útboðsskilmálum rammasamningsins í samræmi við eftirfarandi reglur:
a) við gerð hvers samnings skulu samningsyfirvöld ráðfæra sig skriflega við þá rekstraraðila sem hafa burði til að
framkvæma samninginn,
b) samningsyfirvöld skulu ákveða tilboðsfrest sem er hæfilega langur til að bjóðendur geti lagt fram tilboð vegna hvers
einstaks samnings, að teknu tilliti til þess hve flókið efni samningsins er, hve langan tíma það tekur að leggja fram
tilboð og annarra slíkra þátta,
c) tilboð skulu vera skrifleg og skulu ekki opnuð fyrr en tilgreindur frestur til að svara þeim er útrunninn,
d) samningsyfirvöld skulu gera samning við þann bjóðanda sem leggur fram besta tilboðið á grundvelli þeirra
valforsendna sem koma fram í útboðsgögnum rammasamningsins.
34. gr.
Gagnvirk innkaupakerfi
1.
Samningsyfirvöldum er heimilt að nýta sér gagnvirk innkaupakerfi við algeng innkaup sem almennt er mögulegt
að gera á almennum markaði þannig að kröfum kaupanda sé fullnægt. Gagnvirkt innkaupakerfi skal vera fyllilega rafrænt
ferli og skal allan gildistíma innkaupakerfisins vera opið hverjum þeim rekstraraðila sem uppfyllir hæfiskröfur. Því má
skipta niður í flokka vara, verka og þjónustu sem eru hlutlægt skilgreind á grundvelli eiginleika þeirra innkaupa sem gera á
innan viðkomandi flokks. Slíkir eiginleikar geta verið tilvísanir til mestu leyfilegu stærðar samninga sem af þessu leiðir
eða til tiltekins landsvæðis þar sem tilteknir samningar, sem af þessu leiðir, verða framkvæmdir.
2.
Til þess að framkvæma innkaup innan ramma gagnvirks innkaupakerfis skulu samningsyfirvöld fylgja reglum
lokaðs útboðs. Allir umsækjendur sem uppfylla hæfiskröfur skulu hafa aðgang að kerfinu og ekki skal takmarka fjölda
umsækjenda sem veittur er aðgangur að kerfinu í samræmi við 65. gr. Þegar samningsyfirvöld hafa skipt kerfinu í flokka
vara, verka eða þjónustu í samræmi við 1. mgr. þessarar greinar skulu þau tilgreina gildandi valforsendur fyrir hvern flokk.
Þrátt fyrir 28. gr. skulu eftirfarandi frestir gilda:
a) frestur til að taka við þátttökutilkynningum skal vera að lágmarki 30 dagar frá sendingardegi útboðstilkynningar eða, ef
kynningartilkynning er notuð til að kynna útboð, þeim degi þegar boð um að staðfesta áhuga er sent. Engir frekari
frestir til að taka við þátttökutilkynningum skulu gefnir eftir að boð um að leggja fram tilboð í fyrsta einstaka útboðinu
innan gagnvirka innkaupakerfisins hefur verið sent,
b) frestur til að taka við tilboðum skal vera að lágmarki 10 dagar frá sendingardegi boðs um að leggja fram tilboð.
Ákvæði 4. mgr. 28. gr. gilda, eftir því sem við á. Ákvæði 3. og 5. mgr. 28. gr. gilda ekki.

3.
Öll samskipti innan ramma gagnvirks innkaupakerfis skulu einungis fara fram með rafrænum aðferðum í
samræmi við 1., 3., 5. og 6. mgr. 22. gr.
4.
Þegar gagnvirku innkaupakerfi er komið á fót skulu samningsyfirvöld:
a) birta útboðsauglýsingu þar sem skýrt er tekið fram að um gagnvirkt innkaupakerfi sé að ræða,
b) tilgreina í útboðsgögnum a.m.k. hvers konar innkaup séu fyrirhuguð samkvæmt þessu innkaupakerfi og í hvaða magni
og einnig allar nauðsynlegar upplýsingar um kerfið, m.a. hvernig það starfar, rafeindabúnaðinn sem er notaður og
tæknilegt fyrirkomulag og forskriftir varðandi tengingar við kerfið,
c) tilgreina hvers konar skiptingu í flokka vara, verka eða þjónustu og þá eiginleika sem skilgreina þá,
d) bjóða ótakmarkaðan og fullan, beinan aðgang, svo lengi sem kerfið er í gildi, að útboðsgögnum í samræmi við 53. gr.
5.
Samningsyfirvöld skulu, á öllum gildistíma gagnvirka innkaupakerfisins, gefa sérhverjum rekstraraðila kost á því
að leggja fram þátttökutilkynningu og fá aðgang að kerfinu með þeim skilyrðum sem um getur í 2. mgr. Samningsyfirvöld
skulu ljúka mati sínu á slíkum tilkynningum í samræmi við hæfiskröfur innan 10 virkra daga frá viðtöku þeirra. Í
einstökum rökstuddum tilvikum má lengja frestinn í 15 virka daga, einkum ef þarf að kanna viðbótargögn eða sannreyna á
annan hátt hvort hæfiskröfur séu uppfylltar.
Þrátt fyrir fyrstu undirgrein og svo lengi sem boð um að leggja fram tilboð vegna fyrstu einstöku innkaupanna innan
gagnvirka innkaupakerfisins hefur ekki verið sent, er samningsyfirvöldum heimilt að framlengja matsfrestinn að því
tilskildu að ekkert boð um að leggja fram tilboð sé sent út meðan á framlengda frestinum stendur. Samningsyfirvöld skulu
tilgreina í útboðsgögnum lengd framlengds frests sem þau hyggjast beita.
Samningsyfirvöld skulu upplýsa viðkomandi rekstraraðila, eins fljótt og unnt er, um það hvort hann hafi fengið aðgang að
gagnvirka innkaupakerfinu eða ekki.
6.
Samningsyfirvöld skulu bjóða öllum þátttakendum, sem hafa fengið aðgang að kerfinu, að leggja fram tilboð
fyrir hver einstök innkaup sem gera á innan gagnvirka innkaupakerfisins, í samræmi við 54. gr. Hafi gagnvirka
innkaupakerfinu verið skipt niður í flokka verka, vara eða þjónustu skulu samningsyfirvöld bjóða öllum þátttakendum, sem
fengið hafa aðgang að þeim flokki sem svarar til hinna tilteknu innkaupa, að leggja fram tilboð.
Þau skulu gera samning við þann bjóðanda sem leggur fram besta tilboðið á grundvelli valforsendna, sem settar eru fram í
útboðstilkynningunni fyrir gagnvirka innkaupakerfið eða, ef kynningartilkynning er notuð til að kynna útboð, í boðinu um
að staðfesta áhuga. Þessar forsendur má skilgreina nánar, eftir því sem við á, í boðinu um að leggja fram tilboð.
7.
Samningsyfirvöldum er heimilt, hvenær sem er á gildistíma gagnvirka innkaupakerfisins, að krefjast þess að
þátttakendur, sem fengið hafa aðgang að kerfinu, leggi fram endurnýjaða og uppfærða eigin yfirlýsingu, eins og kveðið er
á um í 1. mgr. 59. gr., innan fimm virkra daga frá þeim degi þegar beiðni um það var lögð fram.
Ákvæði 4.–6. mgr. 59. gr. skulu gilda á öllum gildistíma gagnvirks innkaupakerfis.
8.
Samningsyfirvöld skulu tilgreina gildistíma gagnvirks innkaupakerfis í útboðsauglýsingu. Þau skulu tilkynna
framkvæmdastjórninni um hvers konar breytingu á gildistíma með eftirtöldum stöðluðum eyðublöðum:
a) ef gildistímanum er breytt án þess að bundinn sé endi á kerfið, með því eyðublaði sem upphaflega er notað fyrir
útboðsauglýsingu fyrir gagnvirka innkaupakerfið,
b) ef bundinn er endi á kerfið, með tilkynningu um gerð samnings sem um getur í 50. gr.
9.
Ekki má leggja nein gjöld á rekstraraðila sem eru áhugasamir um eða sem eiga aðild að gagnvirka
innkaupakerfinu fyrir eða meðan á gildistíma kerfisins stendur.
35. gr.
Rafræn uppboð
1.
Samningsyfirvöldum er heimilt að nota rafræn uppboð þar sem nýtt og lægra verð og/eða nýtt verðgildi
tiltekinna þátta í tilboðum er sett fram með rafrænum hætti.

Í þessu skyni skulu samningsyfirvöld skipuleggja rafræna uppboðið sem endurtekið rafrænt ferli sem hefst eftir að full
afstaða hefur verið tekin til tilboðanna í upphafi og gerir mögulegt að flokka þau með sjálfvirkum matsaðferðum.
Ekki skal bjóða upp með rafrænum aðferðum tiltekna opinbera þjónustusamninga og verksamninga, sem fela í sér
framkvæmd á sviði hugverka, s.s. hönnun verka, sem ekki er hægt að meta með sjálfvirkum matsaðferðum.
2.
Þegar um er að ræða almenn eða lokuð útboð eða samkeppnisútboð með samningsviðræðum geta
samningsyfirvöld ákveðið að samningur skuli gerður að undangengnu rafrænu uppboði þegar unnt er að ákvarða efni
útboðsgagna, einkum tækniforskriftir, af nákvæmni.
Við sömu aðstæður er heimilt að halda rafrænt uppboð þegar efnt er á ný til samkeppni meðal aðila að rammasamningi,
eins og kveðið er á um í b- eða c-lið 4. mgr. 33. gr., og í útboðum þar sem gera á samning samkvæmt gagnvirka
innkaupakerfinu sem um getur í 34. gr.
3.

Rafrænt uppboð skal grundvallast á einum af eftirfarandi þáttum tilboða:

a) eingöngu á verði, ef samningur er gerður á grundvelli lægsta verðs, eða
b) á verði og/eða nýju verðgildi tilboðsþátta í útboðsgögnum, ef samningur er gerður á grundvelli besta hlutfalls milli
verðs og gæða eða þess tilboðs sem hefur í för með sér minnstan kostnað á grundvelli nálgunar sem byggist á
kostnaðarhagkvæmni.
4.
Samningsyfirvöld, sem ákveða að halda rafrænt uppboð, skulu geta þess í útboðstilkynningu eða boði um að
staðfesta áhuga. Í útboðsgögnum skulu koma fram a.m.k. þær upplýsingar sem settar eru fram í VI. viðauka.
5.
Áður en rafrænt uppboð hefst skulu samningsyfirvöld leggja fullt, fyrsta mat á tilboðin í samræmi við forsendu
eða forsendur fyrir vali tilboðs og það vægi sem er ákveðið fyrir þær.
Tilboð skal teljast tækt ef það hefur verið lagt fram af bjóðanda sem ekki hefur verið útilokaður í samræmi við 57. gr. og
sem uppfyllir hæfiskröfur, ef tilboðið er í samræmi við tækniforskriftir án þess að vera ógilt, eða uppfylla ekki skilmála
innkaupaferlis eða vera ófullnægjandi.
Tilboð skulu teljast ógild ef þau eru ekki í samræmi við útboðsgögn, berast of seint, ef sönnun er fyrir leynilegu samráði
eða spillingu eða ef samningsyfirvöld telja að þau séu óeðlilega lág. Tilboð skulu ekki teljast uppfylla skilmála
innkaupaferlis ef þau eru lögð fram af bjóðendum sem ekki hafa til að bera nauðsynlega menntun og hæfi og bjóðendum
sem bjóða hærra verð en fjárheimildir samningsyfirvalds leyfa, eins og þær voru ákveðnar og skráðar áður en
innkaupaferlið hófst.
Tilboð skal ekki talið fullnægjandi þegar það hefur ekki tengsl við samninginn og dugir bersýnilega ekki, án verulegra
breytinga, til að mæta þörfum samningsyfirvaldsins og kröfum eins og þær eru tilgreindar í útboðsgögnum.
Þátttökutilkynning telst ekki fullnægjandi ef viðkomandi rekstraraðili er eða gæti verið útilokaður skv. 57. gr. eða ef hann
uppfyllir ekki hæfiskröfur samningsyfirvaldsins skv. 58. gr.
Öllum bjóðendum, sem hafa lagt fram tæk tilboð, skal samtímis boðið að taka þátt í rafrænu uppboði og nota til þess, frá
og með tilteknum degi og tíma, tengingar í samræmi við leiðbeiningar sem settar eru fram í boðinu. Rafræna uppboðinu
má skipta í nokkra áfanga sem fara fram hver á fætur öðrum. Rafræna uppboðið skal ekki hefjast fyrr en tveimur virkum
dögum eftir að boðin eru send út.
6.
Boðinu skulu fylgja niðurstöður úr fullu mati á viðkomandi tilboði, sem fer fram í samræmi við það vægi sem
kveðið er á um í fyrstu undirgrein 5. mgr. 67. gr.
Í boðinu skal einnig koma fram hvaða reiknilíkan á að nota í rafræna uppboðinu til að ákvarða sjálfkrafa endurröðun
tilboða á grundvelli nýs verðs og/eða verðgildis. Í öðrum tilvikum en þeim þar sem fjárhagslega hagkvæmasta tilboðið er
ákvarðað eingöngu á grundvelli verðs skal þetta líkan taka til vægis allra forsendna sem eru settar til að ákvarða
fjárhagslega hagkvæmasta tilboðið, eins og tilgreint er í útboðstilkynningunni eða í öðrum útboðsgögnum. Í því augnamiði
skulu þó hugsanleg vikmörk skilgreind fyrir fram sem föst gildi.
Ef frávikstilboð eru heimil skal setja fram sérstakt reiknilíkan fyrir hvert frávik.
7.
Í hverjum áfanga rafræns uppboðs skulu samningsyfirvöld þegar í stað láta öllum bjóðendum í té a.m.k.
nægilegar upplýsingar til að þeir hafi vitneskju um stöðu sína í röðinni hverju sinni. Þau geta einnig, hafi það verið tekið
fram fyrir fram, veitt aðrar upplýsingar um önnur atriði varðandi verð eða verðgildi, sem hafa verið sett fram. Þau geta

einnig, hvenær sem er, tilkynnt um fjölda bjóðenda í viðkomandi áfanga uppboðs. Þeim er þó aldrei heimilt að upplýsa um
nafn bjóðenda á neinu stigi rafræns uppboðs.
8.

Samningsyfirvöld skulu loka rafrænu uppboði með einhverju af eftirfarandi:

a) á fyrirfram tilgreindum degi og tíma,
b) þegar ekki berst lengur nýtt verð eða verðgildi sem uppfyllir kröfur um lágmarksmun, að því tilskildu að þau hafi
þegar tiltekið hversu langur tími verður látinn líða frá því að tekið er á móti síðasta tilboði og þar til rafræna uppboðinu
er lokað, eða
c) þegar þeim fjölda áfanga uppboðs, sem áður hafa verið tilteknir, er lokið.
Þegar samningsyfirvöld ætla að loka rafrænu uppboði í samræmi við c-lið fyrstu undirgreinar, og hugsanlega einnig
samkvæmt þeirri aðferð sem mælt er fyrir um í b-lið, skal tímaáætlun fyrir hvern áfanga uppboðsins koma fram í boði um
að taka þátt í uppboðinu.
9.
Þegar rafrænu uppboði hefur verið lokað skulu samningsyfirvöld gera samning í samræmi við 67. gr. á
grundvelli niðurstaðna úr rafræna uppboðinu.

36. gr.
Rafrænir vörulistar
1.
Þar sem rafrænna samskiptaaðferða er krafist geta samningsyfirvöld farið fram á að tilboð séu lögð fram í formi
rafræns vörulista eða að því fylgi rafrænn vörulisti.
Aðildarríkin geta gert notkun rafrænna vörulista skyldubundna í tengslum við tilteknar tegundir innkaupa.
Tilboðum, sem lögð eru fram í formi rafræns vörulista, mega fylgja önnur skjöl til að fullgera tilboðið.
2.
Umsækjendur eða bjóðendur skulu útbúa rafræna vörulista til að taka þátt í tilteknu innkaupaferli í samræmi við
þær tækniforskriftir og með því sniði sem samningsyfirvaldið ákveður.
Rafrænir vörulistar skulu enn fremur vera í samræmi við kröfur um rafræn samskiptatæki, sem og hverjar þær
viðbótarkröfur aðrar sem samningsyfirvald setur í samræmi við 22. gr.
3.

Ef framlagning tilboða í formi rafrænna vörulista er viðurkennd eða hennar er krafist skulu samningsyfirvöld:

a) tiltaka það í útboðstilkynningu eða í boði um að staðfesta áhuga ef kynningartilkynning er notuð til að kynna útboð,
b) tiltaka í útboðsgögnum allar nauðsynlegar upplýsingar skv. 6. mgr. 22. gr. varðandi snið, rafeindabúnaðinn sem er
notaður og tæknilegt fyrirkomulag og forskriftir varðandi tengingar við vörulistann.
4.
Þegar rammasamningur hefur verið gerður við fleiri en einn rekstraraðila eftir að lögð hafa verið fram tilboð í
formi rafrænna vörulista, geta samningsyfirvöld kveðið á um að efnt sé á ný til samkeppni vegna tiltekinna samninga á
grundvelli uppfærðra vörulista. Í slíku tilviki skulu samningsyfirvöld beita einni af eftirtöldum aðferðum:
a) bjóða bjóðendum að leggja fram rafræna vörulista sína að nýju eftir að hafa lagað þá að kröfum viðkomandi samnings
eða
b) tilkynna bjóðendum að þau hafi í hyggju að safna, úr þeim rafrænu vörulistum sem þegar hafa verið lagðir fram,
nauðsynlegum upplýsingum til að setja saman tilboð sem löguð eru að kröfum viðkomandi samnings; að því tilskildu
að tilkynnt hafi verið um notkun þessarar aðferðar í útboðsgögnum fyrir rammasamninginn.
5.
Þegar samningsyfirvöld efna á ný til samkeppni vegna tiltekinna samninga í samræmi við b-lið 4. mgr. skulu þau
láta bjóðendur vita hvaða dag og á hvaða tíma þau hyggjast safna saman nauðsynlegum upplýsingum til að setja saman
tilboð sem löguð eruð að kröfum hins tiltekna samnings sem um ræðir og gefa bjóðendum möguleika á að hafna slíkri
söfnun upplýsinga.

Samningsyfirvöld skulu leyfa hæfilegum tíma að líða á milli tilkynningarinnar og upplýsingasöfnunarinnar.

Áður en samningur er gerður skulu samningsyfirvöld kynna viðkomandi bjóðanda þær upplýsingar, sem safnað var, og
gefa honum tækifæri til að andmæla eða staðfesta að tilboðið, sem þannig er saman sett, innihaldi engar efnislegar
skekkjur.

6.
Samningsyfirvöld geta gert samninga á grundvelli gagnvirks innkaupakerfis þar sem þess er krafist að tilboð
vegna tiltekins samnings séu lögð fram í formi rafræns vörulista.

Samningsyfirvöld geta einnig gert samninga á grundvelli gagnvirks innkaupakerfis í samræmi við b-lið 4. mgr. og 5. mgr.
að því tilskildu að tilkynningu um þátttöku í gagnvirka innkaupakerfinu fylgi rafrænn vörulisti í samræmi við þær
tækniforskriftir og með því sniði sem samningsyfirvaldið ákveður. Umsækjendur fullgera þann vörulista í framhaldinu
þegar þeim er tilkynnt um þá fyrirætlan samningsyfirvaldsins að setja saman tilboð með aðferðinni sem sett er fram í b-lið
4. mgr.

37. gr.
Miðstýrð innkaupastarfsemi og miðlægar innkaupastofnanir
1.
Aðildarríkin geta kveðið á um að samningsyfirvöldum sé heimilt að kaupa vörur og/eða þjónustu frá miðlægri
innkaupastofnun sem býður miðstýrða innkaupastarfsemi eins og um getur í a-lið 14. liðar 1. mgr. 2. gr.

Aðildarríkin geta einnig kveðið á um að samningsyfirvöldum sé heimilt að kaupa verk, vörur og þjónustu með samningum
sem miðlæg innkaupastofnun gerir, með notkun gagnvirkra innkaupakerfa sem starfrækt eru af miðlægri innkaupastofnun
eða, að því marki sem sett er fram í annarri undirgrein 2. mgr. 33. gr., með rammasamningi gerðum af miðlægri
innkaupastofnun sem býður miðstýrða innkaupastarfsemi eins og um getur í b-lið 14. liðar 1. mgr. 2. gr. Þegar önnur
samningsyfirvöld mega nota gagnvirkt innkaupakerfi sem miðlæg innkaupastofnun starfrækir skal það tekið fram í
útboðsauglýsingunni sem kemur gagnvirka innkaupakerfinu á fót.
Í tengslum við fyrstu og aðra undirgrein geta aðildarríkin kveðið á um að tiltekin innkaup skuli fara fram í gegnum
miðlægar innkaupastofnanir eða eina eða fleiri tilteknar miðlægar innkaupastofnanir.
2.
Samningsyfirvald uppfyllir skyldur sínar samkvæmt þessari tilskipun ef það kaupir vörur eða þjónustu frá
miðlægri innkaupastofnun sem býður miðstýrða innkaupastarfsemi eins og um getur í a-lið 14. liðar 1. mgr. 2. gr.
Ennfremur uppfyllir samningsyfirvald skyldur sínar samkvæmt þessari tilskipun ef það kaupir verk, vörur eða þjónustu
með samningum sem miðlæg innkaupastofnun gerir, með notkun gagnvirkra innkaupakerfa sem starfrækt eru af miðlægri
innkaupastofnun eða, að því marki sem sett er fram í annarri undirgrein 2. mgr. 33. gr., með rammasamningi gerðum af
miðlægri innkaupastofnun sem býður miðstýrða innkaupastarfsemi sem um getur í b-lið 14. liðar 1. mgr. 2. gr.
Hins vegar skal viðkomandi samningsyfirvald bera sjálft ábyrgð á því að uppfylla skyldur sínar samkvæmt þessari
tilskipun að því er varðar þá hluta sem það framkvæmir sjálft, s.s.:
a) gerð samnings innan ramma gagnvirks innkaupakerfis sem starfrækt er af miðlægri innkaupastofnun,
b) nýja samkeppni innan rammasamnings sem miðlæg innkaupastofnun hefur gert,
c) að ákvarða, skv. a- eða b-lið 4. mgr. 33. gr., hver rekstraraðila, sem eiga aðild að rammasamningi, skuli framkvæma
tiltekið verkefni samkvæmt rammasamningi sem miðlæg innkaupastofnun hefur gert.
3.
Öll innkaupaferli, sem miðlæg innkaupastofnun stýrir, skulu fara fram með rafrænum samskiptaaðferðum í
samræmi við kröfur 22. gr.
4.
Samningsyfirvöldum er heimilt, án þess að beita aðferðum þessarar tilskipunar, að gera opinberan
þjónustusamning við miðlæga innkaupastofnun um að inna af hendi miðstýrða innkaupastarfsemi.
Slíkir opinberir þjónustusamningar geta einnig tekið til stoðstarfsemi við innkaup.
38. gr.
1.

Tilfallandi sameiginleg innkaup
Tvö eða fleiri samningsyfirvöld geta ákveðið að gera tiltekin, einstök innkaup sameiginlega.

2.
Fari innkaupaferli í heild sinni fram sameiginlega í nafni og fyrir hönd allra samningsyfirvalda sem í hlut eiga,
skulu þau vera sameiginlega ábyrg fyrir því að uppfylla skyldur sínar samkvæmt þessari tilskipun. Þetta á einnig við í
tilvikum þar sem eitt samningsyfirvald annast ferlið og kemur fram fyrir eigin hönd og annarra samningsyfirvalda sem hlut
eiga að máli.

Ef innkaupaferli fer ekki í heild sinni fram í nafni og fyrir hönd samningsyfirvalda sem í hlut eiga, skulu þau einungis vera
sameiginlega ábyrg fyrir þeim hlutum sem þau framkvæma sameiginlega. Sérhvert samningsyfirvald skal einungis bera
ábyrgð á að uppfylla skyldur sínar samkvæmt þessari tilskipun að því er varðar þá hluta sem það framkvæmir í eigin nafni
og fyrir sína hönd.

39. gr.
Innkaup samningsyfirvalda frá mismunandi aðildarríkjum
1.
Með fyrirvara um 12. gr. geta samningsyfirvöld frá mismunandi aðildarríkjum gert sameiginlega opinbera
samninga með einhverri af þeim aðferðum sem kveðið er á um í þessari grein.

Samningsyfirvöld skulu ekki nota þær aðferðir, sem kveðið er á um í þessari grein, til að komast hjá beitingu
ófrávíkjanlegra ákvæða opinbers réttar, sem eru í samræmi við lög Sambandsins og sem þau heyra undir í aðildarríki sínu.

2.
Aðildarríki skal ekki meina samningsyfirvöldum sínum að nota sér miðstýrða innkaupastarfsemi miðlægrar
innkaupastofnunar sem staðsett er í öðru aðildarríki.

Að því er varðar miðstýrða innkaupastarfsemi miðlægrar innkaupastofnunar, sem staðsett í öðru aðildarríki en
samningsyfirvaldið, geta aðildarríkin þó kosið að kveða á um að samningsyfirvöld þeirra megi einungis nota sér miðstýrða
innkaupastarfsemi eins og hún er skilgreind annað hvort í a-lið eða b-lið 14. liðar 1. mgr. 2. gr.

3.
Miðstýrð innkaupastarfsemi miðlægrar innkaupastofnunar, sem er staðsett í öðru aðildarríki, skal fara fram í
samræmi við landsákvæði aðildarríkisins þar sem miðlæga innkaupastofnunin er staðsett.

Landsákvæði aðildarríkisins, þar sem miðlæga innkaupastofnunin er staðsett, skulu einnig gilda um eftirfarandi:

a) gerð samnings innan ramma gagnvirks innkaupakerfis,
b) nýja samkeppni innan rammasamnings,
c) ákvarðanatöku, skv. a- eða b-lið 4. mgr. 33. gr., um það hver rekstraraðila, sem eiga aðild að rammasamningi, skuli
framkvæma tiltekið verkefni.
4.
Fleiri en einu samningsyfirvaldi frá mismunandi aðildarríkjum er heimilt að gera sameiginlega opinberan
samning, rammasamning eða starfrækja sameiginlega gagnvirkt innkaupakerfi. Þau mega einnig, að því marki sem fram
kemur í annarri undirgrein 2. mgr. 33. gr., gera samninga á grundvelli rammasamningsins eða gagnvirka
innkaupakerfisins. Ef ekki er kveðið á um nauðsynleg atriði í alþjóðasamningi milli þeirra aðildarríkja sem í hlut eiga
skulu samningsyfirvöldin, sem taka þátt, gera með sér samning þar sem eftirfarandi er ákvarðað:
a) ábyrgðarsvið aðilanna og viðeigandi gild landsákvæði,
b) innra skipulag innkaupaferlisins, þ.m.t. stjórnun ferlisins, skipting verka, vara eða þjónustu sem kaupa á og
samningagerð.
Samningsyfirvald, sem tekur þátt, uppfyllir skyldur sínar samkvæmt þessari tilskipun ef það kaupir verk, vörur eða
þjónustu af samningsyfirvaldinu sem ber ábyrgð á innkaupaferlinu. Þegar ákvörðuð eru ábyrgðarsvið og gildandi
landsákvæði, eins og um getur í a-lið, geta samningsyfirvöld, sem taka þátt, skipt með sér sérstökum ábyrgðarsviðum og
ákvarðað gildandi ákvæði landslaga í hverju og einu aðildarríkja sinna. Skipting ábyrgðarsviða og gildandi landslög skulu
koma fram í útboðsgögnum fyrir opinbera samninga sem gerðir eru sameiginlega.
5.
Þegar fleiri en eitt samningsyfirvald frá mismunandi aðildarríkjum hafa sett á fót sameiginlega einingu, þ.m.t.
Evrópuhóp um svæðasamvinnu samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1082/2006 ( 30) eða aðrar einingar
sem stofnaðir eru að lögum Sambandsins, skulu samningsyfirvöldin sem taka þátt, með ákvörðun þar til bærs aðila hinnar
sameiginlegu einingar, komast að samkomulagi um að landsreglur um innkaup í einu af eftirfarandi aðildarríkjum gildi:
a) landsákvæði þess aðildarríkis þar sem hin sameiginlega eining hefur skráða skrifstofu,
(30)

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1082/2006 frá 5. júlí 2006 um Evrópuhóp um svæðasamvinnu (Stjtíð. L 210, 31.7.2006, bls. 19).

b) landsákvæði þess aðildarríkis þar sem hin sameiginlega eining stundar starfsemi sína.
Samkomulagið sem um getur í fyrstu undirgrein getur annað hvort gilt um óákveðinn tíma, ef það er ákveðið í stofnskrá
sameiginlegu einingarinnar, eða takmarkast við tiltekið tímabil, tilteknar tegundir samninga eða gerð eins eða fleiri stakra
samninga.
III. KAFLI
Framkvæmd útboðs
1. þáttur
Undirbúningur
40. gr.
Undanfarandi markaðskannanir
Áður en ráðist er í innkaupaferli er samningsyfirvöldum heimilt að gera markaðskannanir til að undirbúa innkaupin og
upplýsa rekstraraðila um áform sín um innkaup og kröfur varðandi þau.

Í þessu skyni geta samningsyfirvöld t.d. leitað ráða eða þegið ráð frá sjálfstæðum sérfræðingum eða yfirvöldum eða frá
markaðsaðilum. Þá ráðgjöf má nota við skipulagningu og framkvæmd innkaupaferlisins, að því tilskildu að hún hafi ekki
þau áhrif að raska samkeppni og leiði ekki til brota á meginreglunum um gagnsæi og bann við mismunun.

41. gr.
Fyrri aðkoma umsækjenda eða bjóðenda
Þegar umsækjandi eða bjóðandi, eða fyrirtæki sem tengist umsækjanda eða bjóðanda, hefur veitt samningsyfirvaldi
ráðgjöf, hvort sem er í tengslum við 40. gr. eða ekki, eða hefur á annan hátt komið að undirbúningi innkaupaferlis, skal
samningsyfirvaldið gera nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að þátttaka þess umsækjanda eða bjóðanda verði ekki til
þess að samkeppni sé raskað.

Slíkar ráðstafanir skulu m.a. felast í því að láta öðrum umsækjendum og bjóðendum í té upplýsingar sem máli skipta og
sem skipst var á í tengslum við eða sem leiddi af aðkomu umsækjandans eða bjóðandans í undirbúningi innkaupaferlisins
og í setningu hæfilegs frests til að taka við tilboðum. Aðeins skal útiloka hlutaðeigandi umsækjanda eða bjóðanda frá
ferlinu ef ekki er með neinu öðru móti hægt að tryggja að virt sé sú skylda að uppfylla meginregluna um jafna meðferð.

Áður en gripið er til slíkrar útilokunar skal umsækjendum eða bjóðendum gefið færi á að sýna fram á að aðkoma þeirra að
undirbúningi innkaupaferlisins geti ekki raskað samkeppni. Ráðstafanirnar, sem gripið er til, skulu skráðar í stöku
skýrsluna sem krafist er í 84. gr.
42. gr.
Tækniforskriftir
1.
Tækniforskriftir, eins og þær eru skilgreindar í 1. lið VII. viðauka, skulu koma fram í útboðsgögnum. Í
tækniforskrift skal tilgreina þá eiginleika sem krafist er að verk, þjónusta eða vara hafi til að bera.
Þessir eiginleikar geta einnig vísað til sérstaks ferlis eða aðferðar við framleiðslu eða afhendingu viðkomandi verka, vara
eða þjónustu eða til sérstaks ferlis á öðru stigi vistferils þeirra, jafnvel þótt slíkir þættir séu ekki hluti af þeim, að því
tilskildu að þeir tengist efni samningsins og séu í réttu hlutfalli við verðgildi hans og markmið.
Í tækniforskriftum má einnig tilgreina hvort krafist verður yfirfærslu hugverkaréttinda.
Í öllum innkaupum sem ætluð eru til nota fyrir einstaklinga, hvort sem um er að ræða almenning eða starfsfólk
samningsyfirvaldsins, skulu tækniforskriftir samdar þannig að tekið sé tillit til viðmiðana um aðgengi fyrir fatlaða eða
hönnun fyrir alla notendur, nema í tilhlýðilega rökstuddum tilvikum.

Hafi lögboðnar kröfur um aðgengi verið samþykktar með réttargerð Sambandsins skulu tækniforskriftir skilgreindar með
tilvísun til þeirra að því er varðar viðmiðanir um aðgengi fyrir fatlaða eða hönnun fyrir alla notendur.
2.
Tækniforskriftir skulu veita rekstraraðilum jafna aðgangsmöguleika að innkaupaferlinu og skulu ekki fela í sér
tilefnislausar hindranir í vegi fyrir því að opinber innkaup séu opnuð fyrir samkeppni.
3.
Með fyrirvara um lögboðnar, innlendar tæknireglur, svo fremi að þær samrýmist lögum Sambandsins, skulu
tækniforskriftirnar settar fram með einhverjum þeim hætti sem hér segir:
a) með lýsingu á frammistöðu eða virknikröfum, þ.m.t. umhverfiseiginleikar, að því tilskildu að breyturnar séu nægilega
nákvæmar til að bjóðendur geti gert sér grein fyrir efni samningsins og samningsyfirvöld geti gert samning,
b) með tilvísun til tækniforskrifta og, í eftirfarandi forgangsröð, til landsstaðla sem hafa verið settir til lögleiðingar
Evrópustöðlum, evrópsks tæknimats, sameiginlegra tækniforskrifta, alþjóðlegra staðla, annarra tæknilegra
tilvísunarkerfa sem evrópskar staðlastofnanir hafa komið á fót, eða, þegar ekkert af þessu er fyrir hendi, til landsstaðla,
innlends tæknisamþykkis eða innlendra tækniforskrifta um hönnun, útreikning og framkvæmd verks og notkun vöru;
orðalagið „eða jafngilt“ skal fylgja hverri tilvísun.

c) með lýsingu á frammistöðu eða virknikröfum, eins og getið er um í a-lið, með tilvísun til tækniforskriftanna, sem getið
er um í b-lið, til að sýna að reiknað sé með að slíkar kröfur um frammistöðu eða virkni hafi verið uppfylltar,

d) með því að vísa til tækniforskriftanna, sem getið er um í b-lið, um tiltekna eiginleika og með því að vísa til
frammistöðu eða virknikrafna, sem getið er um í a-lið, um aðra.

4.
Tækniforskriftir skulu ekki vísa til sérstakrar tegundar eða uppruna eða tiltekins vinnsluferlis sem einkennir
vörur eða þjónustu sem tiltekinn rekstraraðili veitir, né til vörumerkja, einkaleyfa, gerða eða sérstaks uppruna eða
framleiðslu með þeim áhrifum að það styðji eða útiloki tiltekin fyrirtæki eða tilteknar vörur, sé það ekki réttlætanlegt af
efni samningsins. Slík tilvísun skal leyfð í sérstökum undantekningartilvikum þegar nægileg nákvæm og skiljanleg lýsing á
efni samningsins skv. 3. mgr. er ekki möguleg. Orðin „eða jafngilt“ skulu fylgja slíkri tilvísun.

5.
Ef samningsyfirvald nýtir þann kost að vísa til tækniforskriftanna, sem um getur í b-lið 3. mgr., skal það ekki
vísa frá tilboði af þeirri ástæðu að verkið, varan eða þjónustan, sem er boðin, sé í ósamræmi við tækniforskriftirnar, sem
það vísaði til, ef bjóðandinn færir sönnur á það í tilboði sínu, með einhverjum viðeigandi hætti, þ.m.t. með þeim
sönnunargögnum sem um getur í 44. gr., að lausnir þær sem hann leggur til uppfylli kröfurnar sem eru ákvarðaðar í
tækniforskriftunum með jafngildum hætti.

6.
Ef samningsyfirvald nýtir þann kost, sem kveðið er á um í a-lið 3. mgr., að setja fram tækniforskriftir með
lýsingu á frammistöðu eða virknikröfum, skal það ekki vísa frá tilboði í verk, vörur eða þjónustu sem er í samræmi við
landsstaðal til lögleiðingar Evrópustaðli, evrópskt tæknisamþykki, sameiginlega tækniforskrift, alþjóðlegan staðal eða
tæknilegt tilvísunarkerfi sem evrópsk staðlastofnun hefur komið á fót ef þær forskriftir varða frammistöðuna eða
virknikröfurnar sem yfirvaldið hefur mælt fyrir um.

Í tilboði sínu verður bjóðandi að sanna, með einhverjum viðeigandi hætti, þ.m.t. þeim sem um getur í 44. gr., að verkið,
varan eða þjónustan, sem er í samræmi við staðalinn, uppfylli kröfur samningsyfirvaldsins um frammistöðu eða virkni.
43. gr.
Merki
1.
Hafi samningsyfirvöld í hyggju að kaupa verk, vörur eða þjónustu sem hafa til að bera sérstaka umhverfislega,
félagslega eða aðra eiginleika er þeim heimilt, í tækniforskriftum, forsendum fyrir vali tilboðs eða skilyrðum varðandi
framkvæmd samnings, að krefjast sérstaks merkis sem sönnunargagns um að verkið, þjónustan eða varan svari til
tilskilinna eiginleika, að því tilskildu að eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:
a) að kröfur sem liggja að baki merkinu varði einungis viðmiðanir sem tengjast efni samningsins og séu til þess fallnar að
skilgreina eiginleika verka, vöru eða þjónustu sem samningurinn fjallar um,
b) að kröfur sem liggja að baki merkinu byggi á hlutlægt sannprófanlegum viðmiðunum án mismununar,

c) að merkjunum sé komið á fót með opinni og gagnsærri málsmeðferð sem allir hlutaðeigandi hagsmunaaðilar, þ.m.t.
ríkisstofnanir, neytendur, aðilar vinnumarkaðarins, framleiðendur, dreifingaraðilar og frjáls félagasamtök geta tekið
þátt í,
d) að merkin séu aðgengileg öllum hlutaðeigandi aðilum.
e) að kröfurnar, sem liggja að baki merkinu, séu settar af þriðja aðila sem rekstraraðilinn, sem sækir um merkið, hefur
ekki afgerandi áhrif á.
Ef samningsyfirvöld krefjast þess ekki að verk, vara eða þjónusta uppfylli allar kröfur sem liggja að baki merkinu, skulu
þau tiltaka til hvaða krafna þau vísa.
Samningsyfirvöldum, sem krefjast sérstaks merkis, ber að samþykkja öll merki sem staðfesta að verkið, varan eða
þjónustan uppfylli jafngildar kröfur.
Hafi rekstraraðili bersýnilega ekki haft neinn möguleika á að afla sér þess tiltekna merkis, sem samningsyfirvald tilgreinir,
eða jafngilds merkis, innan þess frests sem gefinn var, af ástæðum sem ekki verða raktar til rekstraraðilans, skal
samningsyfirvald samþykkja önnur viðeigandi sönnunargögn, sem geta falist í tæknilegum málsskjölum frá framleiðanda,
að því tilskildu að viðkomandi rekstraraðili sýni fram á að verkið, varan eða þjónustan sem veita á, uppfylli þær kröfur sem
gerðar eru til hins tiltekna merkis eða hinar sérstöku kröfur sem samningsyfirvaldið tilgreinir.
2.
Ef merki uppfyllir skilyrðin sem kveðið er á um í b-, c-, d- og e-lið 1. mgr., en tekur einnig til krafna sem
tengjast ekki efni samningsins, skulu samningsyfirvöld ekki krefjast merkisins sem slíks en mega skilgreina tækniforskrift
með tilvísun til þeirra forskrifta merkisins eða, ef nauðsyn krefur, hluta þeirra, sem tengjast efni samningsins og eru til þess
fallnar að skilgreina eiginleika þess.
44. gr.
Prófunarskýrslur, vottun og önnur sönnunargögn
1.
Samningsyfirvöld geta krafist þess að rekstraraðilar leggi fram prófunarskýrslu frá samræmismatsstofu eða
vottorð, sem slíkur aðili gefur út, sem sönnunargagn fyrir því að kröfur eða viðmiðanir, sem settar eru fram í
tækniforskriftum, forsendum fyrir vali tilboðs eða skilyrðum varðandi framkvæmd samnings, séu uppfylltar.
Ef samningsyfirvöld krefjast þess að lögð séu fram vottorð, sem samin eru af sérstakri samræmismatsstofu, skulu þau
einnig samþykkja vottorð frá öðrum jafngildum samræmismatsstofum.
Að því er varðar þessa málsgrein skal samræmismatsstofa vera stofnun sem annast samræmismat, þ.m.t. kvörðun, prófun,
vottun og eftirlit, sem hlotið hefur faggildingu í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 765/2008 ( 31).
2.
Samningsyfirvald skal samþykkja önnur viðeigandi sönnunargögn en þau sem um getur í 1. mgr., s.s. tæknileg
málsskjöl frá framleiðanda, ef viðkomandi rekstraraðili hafði ekki aðgang að þeim vottorðum eða prófunarskýrslum sem
um getur í 1. mgr., eða engan möguleika á að afla þeirra innan þess frests sem gefinn var, að því tilskildu að ástæðu þess,
að hann hafði ekki aðgang að þeim, megi ekki rekja til rekstraraðilans sjálfs og að því tilskildu að hann sýni með þeim
fram á að verkið, varan eða þjónustan sem hann veitir uppfylli þær kröfur eða viðmiðanir sem settar eru fram í
tækniforskriftum, forsendum fyrir vali tilboðs eða skilyrðum varðandi framkvæmd samnings.
3.
Aðildarríkin skulu láta öðrum aðildarríkjum í té, að fenginni beiðni, hvers konar upplýsingar í tengslum við
sannanir og skjöl sem lögð eru fram í samræmi við 42. gr. (6. mgr.), 43. gr og þessa grein (1. og 2. mgr.). Lögbær yfirvöld
aðildarríkisins þar sem rekstraraðili hefur staðfestu skulu láta þessar upplýsingar í té í samræmi við 86. gr.
45. gr.
Frávikstilboð
1.
Samningsyfirvöld geta heimilað bjóðendum að leggja fram frávikstilboð eða krafist þess af þeim. Þau skulu geta
þess í útboðstilkynningu eða, þar sem kynningartilkynning er notuð til að kynna útboð, í boði um að staðfesta áhuga hvort
þau heimila eða krefjast frávikstilboða eða ekki. Sé það ekki gert eru frávikstilboð óheimil. Frávikstilboð skulu tengjast
efni samningsins.
2.
Samningsyfirvöld, sem heimila eða krefjast frávikstilboða, skulu í útboðsgögnum gera grein fyrir þeim
lágmarkskröfum sem frávikstilboð þarf að uppfylla og öllum sérkröfum varðandi framlagningu þeirra, einkum hvort
einungis sé heimilt að leggja fram frávikstilboð ef þegar hefur verið lagt fram tilboð sem ekki er frávikstilboð. Þau skulu

(31)

Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 765/2008 frá 9. júlí 2008 um kröfur varðandi faggildingu og markaðseftirlit í tengslum við markaðssetningu á vörum og um niðurfellingu reglugerðar (EBE) nr. 339/93 (Stjtíð. ESB L 218,
13.8.2008, bls. 30).

einnig tryggja að þær forsendur fyrir vali tilboðs, sem ákveðnar eru, geti jafnt átt við um frávikstilboð, sem uppfylla þessar
lágmarkskröfur, sem og um tilboð sem uppfylla kröfur en eru ekki frávikstilboð.
3.

Einungis frávikstilboð sem uppfylla lágmarkskröfur samningsyfirvalda, skulu tekin til greina.

Í útboðum vegna opinberra vöru- eða þjónustusamninga skulu samningsyfirvöld, sem hafa heimilað eða krafist
frávikstilboða, ekki vísa frávikstilboði frá af þeirri ástæðu einni að ef það tilboð yrði fyrir valinu yrði annaðhvort gerður
þjónustusamningur í stað vörusamnings eða vörusamningur í stað þjónustusamnings.

46. gr.
Skipting samninga í hluta
1.
Samningsyfirvöld geta ákveðið að gera samning í formi aðgreindra hluta og geta ákvarðað stærð og efni slíkra
samningshluta.
Samningsyfirvöld skulu, nema að því er varðar samninga sem skylt er að skipta í hluta í samræmi við 4. mgr. þessarar
greinar, tilgreina helstu ástæður þess að þau ákveða að skipta samningi ekki í hluta og láta þær koma fram í útboðsgögnum
eða í stöku skýrslunni sem um getur í 84. gr.
2.
Samningsyfirvöld skulu taka fram í útboðstilkynningu eða í boði um að staðfesta áhuga hvort gera megi tilboð í
aðeins einn, nokkra eða alla samningshlutana.
Jafnvel þegar heimilt er að bjóða í nokkra eða alla hlutana er samningsyfirvöldum heimilt að takmarka fjölda hluta sem
gera má samninga um við einn bjóðanda, að því tilskildu að hámarksfjöldi hluta á bjóðanda sé tekinn fram í
útboðstilkynningu eða í boði um að staðfesta áhuga. Samningsyfirvöld skulu tiltaka í útboðsgögnum hvaða hlutlægu
forsendur eða reglur án mismununar þau munu nota til að ákveða um hvaða hluta gerðir verða samningar við viðkomandi
ef beiting forsendna fyrir vali tilboðs myndi leiða til þess að einn bjóðandi fengi fleiri hluta en hámarkið leyfir.
3.
Aðildarríkin geta kveðið á um að þegar heimilt er að gera samninga um fleiri en einn hluta við sama bjóðanda sé
samningsyfirvöldum heimilt að gera samninga sem sameina nokkra eða alla hlutana, hafi þau tekið fram í
útboðstilkynningu eða í boði um að staðfesta áhuga að þau áskilji sér möguleika á því og tiltekið hvaða hluta eða hópa
hluta heimilt er að sameina.

4.
Aðildarríkjunum er heimilt að framkvæma aðra undirgrein 1. mgr. með því að gera skylt að gera samninga í
formi aðskilinna hluta með skilyrðum sem tilgreind verða í samræmi við landslög þeirra og með hliðsjón af lögum
Sambandsins. Við slíkar aðstæður skal fyrsta undirgrein 2. mgr. og, eftir því sem við á, 3. mgr. gilda.

47. gr.
Frestir settir
1.
Þegar samningsyfirvöld ákveða fresti til að taka við tilboðum og þátttökutilkynningum skulu þau einkum taka
tillit til þess hve flókið efni samningsins er og hve langan tíma þarf til að semja tilboð, sbr. þó lágmarksfrest sem kveðið er
á um í 27.–31. gr.

2.
Ef ekki er unnt að gera tilboð fyrr en að lokinni vettvangsskoðun eða athugun á fylgiskjölum útboðsgagna á
vettvangi, skal ákveða fresti til að taka við tilboðum, sem skulu vera lengri en lágmarksfrestirnir sem mælt er fyrir um í
27.–31. gr., þannig að allir viðkomandi rekstraraðilar geti kynnt sér allar upplýsingar sem nauðsynlegar eru við gerð
tilboðs.

3.
Samningsyfirvöld skulu lengja fresti til að taka við tilboðum svo að allir viðkomandi rekstraraðilar geti kynnt sér
allar upplýsingar sem eru nauðsynlegar við gerð tilboðs í eftirfarandi tilvikum:

a) ef viðbótarupplýsingar hafa af einhverjum ástæðum ekki verið afhentar a.m.k. sex dögum áður en frestur til að taka við
tilboðum rennur út, þótt rekstraraðili hafi beðið um þessi gögn með góðum fyrirvara. Sé um að ræða hraðútboð, eins
og um getur í 3. mgr. 27. gr. og 6. mgr. 28. gr., skal fresturinn vera fjórir dagar,

b) þegar umtalsverðar breytingar eru gerðar á útboðsgögnum.

Lengd framlengingarinnar skal vera í réttu hlutfalli við mikilvægi upplýsinganna eða breytingarinnar.

Hafi ekki verið beðið um viðbótarupplýsingarnar með góðum fyrirvara eða ef mikilvægi þeirra í sambandi við undirbúning
svartilboða er óverulegt skal samningsyfirvöldum ekki vera skylt að lengja frestina.
2.

ÞÁTTUR.

Birting og gagnsæi
48. gr.
Kynningartilkynningar
1.
Samningsyfirvöldum er heimilt að láta vita um fyrirætluð innkaup sín með birtingu kynningartilkynningar. Í
þessum tilkynningum skulu koma fram þær upplýsingar sem settar eru fram í I. þætti B-hluta V. viðauka. Þær skulu annað
hvort birtar af útgáfuskrifstofu Evrópusambandsins eða af samningsyfirvöldum sjálfum í þeirra eigin upplýsingaskrám
kaupanda, í samræmi við b-lið 2. liðar VIII. viðauka. Ef samningsyfirvöld birta kynningartilkynningu í sinni eigin
upplýsingaskrá kaupanda skulu þau senda tilkynningu til útgáfuskrifstofu Evrópusambandsins um slíka birtingu í
upplýsingaskrá sinni í samræmi við VIII. viðauka. Í þessum tilkynningum skulu koma fram þær upplýsingar sem settar eru
fram í A-hluta V. viðauka.
2.
Þegar um er að ræða lokuð útboð og samkeppnisútboð með samningsviðræðum er samningsyfirvöldum sem eru
ekki yfirvöld á vegum ríkisins, heimilt að nota kynningartilkynningu sem útboðsauglýsingu í samræmi við 5. mgr. 26. gr.,
að því tilskildu að tilkynningin uppfylli öll eftirfarandi skilyrði:
a) hún vísar sérstaklega til þeirrar vöru, verks eða þjónustu sem samningurinn nær til,
b) hún gefur til kynna að samningurinn verði gerður á grundvelli lokaðs útboðs eða samkeppnisútboðs með
samningsviðræðum án frekari birtingar útboðsauglýsingar og áhugasömum rekstraraðilum er boðið að láta áhuga sinn í
ljós skriflega, og
c) hún inniheldur, auk upplýsinganna sem um getur í I. þætti B-hluta V. viðauka, upplýsingarnar í II. þætti B-hluta V.
viðauka,
d) hún hefur verið send til birtingar minnst 35 dögum og mest 12 mánuðum fyrir þann dag sem boðið, sem um getur í
1. mgr. 54. gr., er sent.
Slíkar tilkynningar skulu ekki birtar í upplýsingaskrá kaupanda. Hins vegar getur viðbótarbirting á landsvísu, skv. 52. gr.,
ef einhver er, farið fram í upplýsingaskrá kaupanda.
Tímabilið sem kynningartilkynningin tekur til skal vera mest 12 mánuðir frá þeim degi þegar tilkynningin er send til
birtingar. Þegar um er að ræða opinbera þjónustusamninga um félagsþjónustu og aðra sértæka þjónustu getur
kynningartilkynningin, sem um getur í b-lið 1. mgr. 75. gr. þó tekið til lengra tímabils en 12 mánaða.
49. gr.
Útboðstilkynningar
Útboðstilkynningar skulu notaðar til að auglýsa hvers konar útboð, sbr. þó aðra undirgrein 5. mgr. 26. gr. og 32. gr. Í
útboðstilkynningu skulu koma fram upplýsingarnar sem settar eru fram í C-hluta V. viðauka og skal hún birt í samræmi
við 51. gr.

50. gr.
Tilkynningar um samningsgerð
1.
Eigi síðar en 30 dögum eftir gerð samnings eða rammasamnings, í kjölfar ákvörðunar um gerð hans, skulu
samningsyfirvöld senda út tilkynningu um gerð samnings með niðurstöðum innkaupaferlisins.

Slíkar tilkynningar skulu hafa að geyma upplýsingarnar sem settar eru fram í D-hluta V. viðauka og skulu birtar í samræmi
við 51. gr.

2.
Hafi viðkomandi samningur verið boðinn út með kynningartilkynningu og samningsyfirvaldið ákveðið að gera
ekki fleiri samninga á tímabilinu sem kynningartilkynningin tekur til, skal það koma sérstaklega fram í tilkynningunni um
samningsgerð.

Þegar um er að ræða rammasamning, sem er gerður í samræmi við 33. gr., ber samningsyfirvöldum ekki skylda til að
senda tilkynningu um niðurstöður innkaupaferlisins fyrir hvern samning sem er grundvallaður á þeim rammasamningi.
Aðildarríkin geta kveðið á um að samningsyfirvöld skuli safna saman tilkynningum um niðurstöður innkaupaferlisins
vegna samninga sem byggja á rammasamningnum og senda þær ársfjórðungslega, Í því tilviki skulu samningsyfirvöld
senda samsafnaðar tilkynningar innan 30 daga frá lokum hvers ársfjórðungs.

3.
Samningsyfirvöld skulu senda tilkynningu um samningsgerð innan 30 daga frá gerð sérhvers samning sem
byggist á gagnvirku innkaupakerfi. Þau hafa þó heimild til að safna slíkum tilkynningum saman og senda þær
ársfjórðungslega. Í því tilviki skulu þau senda samsafnaðar tilkynningar innan 30 daga frá lokum hvers ársfjórðungs.

4.
Heimilt er að halda eftir tilteknum upplýsingum um gerð samnings eða rammasamnings ef birting slíkra
upplýsinga kynni að hindra framkvæmd laga eða ganga á annan hátt gegn almannahagsmunum eða gæti skaðað lögmæta
viðskiptahagsmuni tiltekins opinbers eða einkarekins rekstraraðila eða réttmæta samkeppni á milli rekstraraðila.

51. gr.
Form tilkynninga og aðferð við birtingu þeirra
1.
Í tilkynningunum, sem um getur í 48., 49. og 50. gr., skulu koma fram upplýsingarnar sem settar eru fram í V.
viðauka, á stöðluðum eyðublöðum, þ.m.t. stöðluð eyðublöð fyrir leiðréttingar.
Framkvæmdastjórnin skal taka upp þessi stöðluðu eyðublöð með framkvæmdargerðum. Þessar framkvæmdargerðir skulu
samþykktar í samræmi við ráðgjafarnefndarmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 89. gr.
2.
Tilkynningarnar, sem um getur í 48., 49. og 50. gr., skulu samdar, sendar með rafrænum aðferðum til
útgáfuskrifstofu Evrópusambandsins og birtar í samræmi við VIII. viðauka. Tilkynningar skulu birtar eigi síðar en fimm
dögum eftir að þær voru sendar. Sambandið ber kostnað af birtingu útgáfuskrifstofu Evrópusambandsins á
tilkynningunum.
3.
Tilkynningarnar, sem um getur í 48., 49., og 50. gr., skulu birtar í fullri lengd á einu eða fleiri opinberum
tungumálum stofnana Sambandsins sem samningsyfirvöld velja. Einungis sú eða þær tungumálaútgáfur teljast
áreiðanlegar. Birta skal samantekt á mikilvægum þáttum hverrar tilkynningar á öðrum opinberum tungumálum stofnana
Sambandsins.
4.
Útgáfuskrifstofa Evrópusambandsins skal tryggja að bæði texti í fullri lengd og samantekt kynningartilkynninga,
sem um getur í 2. mgr. 48. gr., og útboða til að koma á laggirnar gagnvirku innkaupakerfi, eins og um getur í a-lið 4. mgr.
34. gr. séu birt áfram:
a) til 12 mánaða þegar um er að ræða kynningartilkynningar, eða uns veitt er viðtaka tilkynningu um samningsgerð, eins
og kveðið er á um í 50. gr., þar sem fram kemur að ekki verði gerðir fleiri samningar á 12 mánaða tímabilinu sem
útboðsauglýsingin tók til. Þegar um er að ræða opinbera þjónustusamninga um félagsþjónustu og aðra sértæka
þjónustu skal þó áfram birta kynningartilkynninguna sem um getur í b-lið 1. mgr. 75. gr. til loka þess gildistíma sem
upprunalega var gefinn upp eða uns veitt er viðtaka tilkynningu um samningsgerð eins og kveðið er á um í 50. gr. þar
sem fram kemur að ekki verði gerðir fleiri samningar á tímabilinu sem útboðstilkynningin tók til,
b) meðan á gildistíma gagnvirks innkaupakerfis stendur, þegar um er að ræða útboð til að koma á laggirnar gagnvirku
innkaupakerfi.
5.

Samningsyfirvöld skulu geta sannað hvaða dag tilkynningar eru sendar.

Útgáfuskrifstofa Evrópusambandsins skal láta samningsyfirvaldinu í té staðfestingu á móttöku tilkynningarinnar og á
birtingu upplýsinganna, sem sendar voru, þar sem birtingardagurinn kemur fram. Slík staðfesting skal teljast sönnun um
birtingu.
6.
Samningsyfirvöld geta birt tilkynningar um opinbera samninga sem falla ekki undir kröfur um birtingu sem mælt
er fyrir um í þessari tilskipun, að því tilskildu að slíkar tilkynningar séu sendar útgáfuskrifstofu Evrópusambandsins með
rafrænum aðferðum í samræmi við snið og reglur um sendingu sem um getur í VIII. viðauka.
52. gr.
Birting á landsvísu

1.
Ekki skal birta tilkynningarnar, sem um getur í 48., 49. og 50. gr., og efni þeirra á innlendum vettvangi fyrir
birtingu þeirra skv. 51. gr. Þó má birting fara fram á innlendum vettvangi hafi samningsyfirvöldum ekki verið tilkynnt um
birtingu innan 48 stunda frá staðfestingu á móttöku tilkynningarinnar í samræmi við 51. gr.
2.
Tilkynningar, sem eru birtar á innlendum vettvangi, skulu ekki innihalda aðrar upplýsingar en þær sem koma
fram í tilkynningum, sem eru sendar til útgáfuskrifstofu Evrópusambandsins, eða í upplýsingaskrá kaupanda en í þeim skal
koma fram hvaða dag tilkynningin var send til útgáfuskrifstofu Evrópusambandsins eða hvenær hún birtist í
upplýsingaskrá kaupanda.
3.
Ekki má birta kynningartilkynningar í upplýsingaskrá kaupanda fyrr en tilkynning hefur verið send til
útgáfuskrifstofu Evrópusambandsins um að birting verði í því formi. Í þeim skal getið um sendingardag.
53. gr.
Rafrænt aðgengi að útboðsgögnum
1.
Samningsyfirvöld skulu bjóða, án endurgjalds, ótakmarkaðan og fullan, beinan aðgang að útboðsgögnum með
rafrænum aðferðum frá og með birtingardegi tilkynningar í samræmi við 51. gr., eða þeim degi þegar boð um að staðfesta
áhuga var sent. Í texta tilkynningarinnar eða boðsins um að staðfesta áhuga skal tilgreina veffangið þar sem hægt er að
nálgast útboðsgögnin.
Ef ekki er hægt að bjóða ótakmarkaðan og fullan, beinan aðgang með rafrænum aðferðum án endurgjalds að tilteknum
útboðsgögnum af einhverjum þeim ástæðum sem um getur í annarri undirgrein 1. mgr. 22. gr., geta samningsyfirvöld tekið
það fram í tilkynningunni eða í boði um að staðfesta áhuga að viðkomandi útboðsgögn verði send á annan hátt en með
rafrænum aðferðum, í samræmi við 2. mgr. þessarar greinar. Í því tilviki skal lengja frestinn til að leggja fram tilboð um
fimm daga nema í brýnum og vel rökstuddum tilvikum eins og um getur í 27. gr. (3. mgr.), 28. gr. (6. mgr.) og í 29. gr.
(fjórðu undirgrein 1. mgr.).
Ef ekki er hægt að bjóða ótakmarkaðan og fullan, beinan aðgang með rafrænum aðferðum án endurgjalds að tilteknum
útboðsgögnum vegna þess að samningsyfirvöld hafa í hyggju að beita 2. mgr. 21. gr. þessarar tilskipunar, skulu þau taka
fram í tilkynningunni eða í boðinu um að staðfesta áhuga hvaða ráðstafana þeir krefjast til að vernda trúnaðarupplýsingar
og hvernig hægt er að fá aðgang að viðkomandi gögnum. Í því tilviki skal lengja frestinn til að leggja fram tilboð um fimm
daga nema í brýnum og vel rökstuddum tilvikum eins og um getur í 27. gr. (3. mgr.), 28. gr. (6. mgr.) og í 29. gr. (fjórðu
undirgrein 1. mgr.).
2.
Að því tilskildu að beðið hafi verið um það með góðum fyrirvara skulu samningsyfirvöld láta öllum bjóðendum,
sem taka þátt í innkaupaferlinu, í té viðbótarupplýsingar sem tengjast forskriftum og fylgiskjöl, ef einhver eru, eigi síðar en
sex dögum áður en frestur til að taka við tilboðum rennur út. Sé um að ræða hraðútboð, eins og um getur í 3. mgr. 27. gr.
og 6. mgr. 28. gr., skal fresturinn vera fjórir dagar.

54. gr.
Boð til umsækjenda
1.
Í lokuðum útboðum, samkeppnisviðræðum, nýsköpunarsamstarfi og samkeppnisútboðum með
samningsviðræðum skulu samningsyfirvöld bjóða völdum umsækjendum, samtímis og skriflega, að leggja fram tilboð sín
eða, þegar um er að ræða samkeppnisviðræður, að taka þátt í viðræðunum.

Ef kynningartilkynning er notuð til að auglýsa útboð í samræmi við 2. mgr. 48. gr. skulu samningsyfirvöld, samtímis og
skriflega, bjóða þeim rekstraraðilum, sem lýst hafa yfir áhuga, að staðfesta að sá áhugi sé enn fyrir hendi.

2.
Í boðunum sem um getur í 1. mgr. þessarar greinar skal vera tilvísun til veffangsins þar sem útboðsgögn hafa
verið gerð aðgengileg beint með rafrænum aðferðum. Útboðsgögn skulu fylgja boðunum ef ótakmarkaður og fullur, beinn
aðgangur hefur ekki verið veittur að þeim án endurgjalds af þeim ástæðum sem settar eru fram í annarri eða þriðju
undirgrein 1. mgr. 53. gr. og hafi ekki verið veittur aðgangur að þeim á annan hátt. Auk þess skulu boðin, sem um getur í
1. mgr. þessarar greinar, hafa að geyma þær upplýsingar sem settar eru fram í IX. viðauka.

55. gr.
Upplýsingar til umsækjenda og bjóðenda
1.
Samningsyfirvöld skulu, eins fljótt og unnt er, upplýsa sérhvern umsækjenda og bjóðanda um ákvarðanir sem
hafa verið teknar varðandi gerð rammasamnings, samningsgerð eða aðgang að gagnvirku innkaupakerfi, þ.m.t. ástæður
fyrir ákvörðun um að gera ekki rammasamning eða samning þótt útboð hafi farið fram, um að hefja útboðsferli á nýjan leik
eða að koma ekki á fót gagnvirku innkaupakerfi.

2.
Að fenginni beiðni viðkomandi umsækjenda eða bjóðanda skal samningsyfirvald, eins fljótt og unnt er og eigi
síðar en 15 dögum frá móttöku skriflegrar beiðni, upplýsa:

a) hvern og einn umsækjenda um ástæður fyrir því ef þátttökutilkynningu hans er hafnað,
b) hvern og einn bjóðanda um ástæður fyrir því ef tilboði hans er hafnað, þ.m.t., í tilvikum sem um getur í 5. og 6. mgr.
42. gr., ástæður fyrir því ef það ákvarðar að jafngildisákvæðið sé ekki uppfyllt eða að verk, vörur eða þjónusta uppfylli
ekki kröfur um frammistöðu eða virkni,

c) hvern og einn bjóðanda sem hefur gert tækt tilboð, um eiginleika og kosti tilboðsins sem fyrir valinu varð í samanburði
við önnur tilboð og einnig nafn þess bjóðanda sem varð fyrir valinu eða nöfn aðila að rammasamningnum,

d) hvern og einn bjóðanda sem hefur gert tækt tilboð, um framkvæmd og framvindu samningsviðræðna og viðræðna við
bjóðendur.

3.
Samningsyfirvöld geta ákveðið að halda eftir tilteknum upplýsingum, sem um getur í 1. og 2. mgr., um gerð
samnings eða rammasamnings eða aðgang að gagnvirku innkaupakerfi ef birting slíkra upplýsinga kynni að hindra
framkvæmd laga eða ganga á annan hátt gegn almannahagsmunum eða gæti skaðað lögmæta viðskiptahagsmuni opinberra
eða einkarekinna rekstraraðila eða réttmæta samkeppni á milli þeirra.

3. þáttur
V a l á þ á t t t a k e n d u m o g s a mn i n g s g e r ð
56. gr.
Almennar meginreglur
1.
Samningar skulu gerðir grundvelli forsendna, sem mælt er fyrir um í 67.–69. gr. að því tilskildu að
samningsyfirvaldið hafi, í samræmi við 59.–61. gr., gengið úr skugga um að öll eftirfarandi skilyrði séu uppfyllt:

a) að tilboðið uppfylli þær kröfur, skilyrði og viðmiðanir sem um getur í útboðstilkynningu eða í boði um að staðfesta
áhuga og í útboðsgögnum, með tilliti til 45. gr., eftir atvikum,

b) að tilboðið komi frá bjóðanda sem hefur ekki verið útilokaður í samræmi við 57. gr. og sem uppfyllir hæfiskröfur sem
samningsyfirvald ákveður í samræmi við 58. gr. og, eftir atvikum, þær reglur og forsendur án mismununar sem um
getur í 65. gr.

Samningsyfirvöld geta ákveðið að gera ekki samning við þann bjóðanda sem býður fjárhagslega hagkvæmasta tilboðið
hafi þau komist að raun um að tilboðið uppfylli ekki þær gildandi skyldur sem um getur í 2. mgr. 18. gr.
2.
Í almennum útboðum geta samningsyfirvöld ákveðið að kanna tilboð áður en þau ganga úr skugga um að ekki
séu ástæður til útilokunar og að hæfiskröfur séu uppfylltar í samræmi við 57.–64. gr. Þegar þau notfæra sér þennan
möguleika skulu þau sjá til þess að þegar gengið er úr skugga um að ekki séu ástæður til útilokunar og að hæfiskröfur séu
uppfylltar sé það gert með óhlutdrægum og gagnsæjum hætti þannig að ekki sé gerður samningur við bjóðanda sem hefði
átt að útiloka skv. 57. gr. eða sem uppfyllir ekki hæfiskröfur samningsyfirvaldsins.
Aðildarríki geta útilokað notkun aðferðarinnar í fyrstu undirgrein að því er varðar tilteknar tegundir innkaupa eða tilteknar
aðstæður eða takmarkað hana við þær.
3.
Þegar upplýsingar eða gögn, sem rekstraraðilar eiga að leggja fram, eru eða virðast vera ófullkomin eða
innihalda villur eða ef tiltekin skjöl vantar, geta samningsyfirvöld, nema kveðið sé á um annað í landslögum til
framkvæmdar þessari tilskipun, farið fram á að hlutaðeigandi rekstraraðilar leggi fram, bæti við, skýri eða fullgeri
viðkomandi upplýsingar eða gögn innan viðeigandi frests, að því tilskildu að slíkar beiðnir séu gerðar fyllilega í samræmi
við meginreglurnar um jafna meðferð og gagnsæi.
4.
Framkvæmdastjórnin skal hafa vald til að samþykkja framseldar gerðir í samræmi við 87. gr. til að breyta
skránni í X. viðauka ef nauðsyn krefur til að bæta við nýjum alþjóðasamningum sem öll aðildarríkin hafa fullgilt eða þegar

gildandi alþjóðasamningar sem vísað er til eru ekki lengur fullgiltir af öllum aðildarríkjum eða þeir hafa breyst með öðrum
hætti, t.d. að því er varðar gildissvið þeirra, efni eða heiti.

1. undirþáttur
Forsendur fy rir hæf ismi ð uð u vali

57. gr.
Ástæður til útilokunar
1.
Samningsyfirvöld skulu útiloka rekstraraðila frá þátttöku í innkaupaferli hafi þau komist að raun um, með því að
sannreyna það í samræmi við 59., 60. og 61. gr., eða með öðrum hætti að hann hafi verið sakfelldur með endanlegum dómi
fyrir eitthvað af eftirfarandi:
a) þátttöku í skipulögðum brotasamtökum, eins og skilgreint er í 2. gr. rammaákvörðunar ráðsins 2008/841/DIM ( 32),
b) spillingu, eins og hún er skilgreind í 3. gr. samningsins um baráttu gegn spillingu tengdri embættismönnum
Evrópubandalaganna eða embættismönnum aðildarríkja Evrópusambandsins ( 33) og 1. mgr. 2. gr. rammaákvörðunar
ráðsins 2003/568/DIM ( 34), auk spillingar eins og hún er skilgreind í landslögum samningsyfirvaldsins eða
rekstraraðilans.
c) sviksemi, í skilningi 1. gr. samningsins um verndun fjárhagslegra hagsmuna Evrópubandalaganna ( 35),
d) hryðjuverk eða brot sem tengjast hryðjuverkastarfsemi, eins og skilgreint er í 1. og 3. gr. rammaákvörðunar ráðsins
2002/475/DIM ( 36) eftir því sem við á, eða áeggjan, aðstoð eða stuðning við eða tilraun til að fremja afbrot, eins og um
getur í 4. gr. þeirrar rammaákvörðunar,
e) peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka eins og skilgreint er í 1. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins
2005/60/EB ( 37),
f) barnavinnu og annað form mansals, eins og skilgreint er í 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2011/36/ESB
( 38).
Skylda til að útiloka rekstraraðila skal einnig gilda þegar einstaklingur, sem hefur verið sakfelldur með endanlegum dómi,
er í stjórn, framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn þess rekstraraðila eða hefur heimild til fyrirsvars, ákvörðunartöku eða
yfirráða í honum.
2.
Rekstraraðili skal útilokaður frá þátttöku í innkaupaferli þegar samningsyfirvald hefur vitneskju um að hann hafi
brotið gegn skyldum er snúa að greiðslu skatta eða framlaga til almannatrygginga og þar sem því hefur verið slegið föstu
með ákvörðun dómstóls eða stjórnvalds sem hefur endanleg og bindandi áhrif í samræmi við lagaákvæði landsins þar sem
því er slegið föstu eða ákvæði aðildarríkis samningsyfirvaldsins.
Samningsyfirvöld geta enn fremur útilokað, eða útilokað að kröfu aðildarríkis, rekstraraðila frá þátttöku í innkaupaferli
þegar samningsyfirvaldið getur sýnt fram á með viðeigandi hætti að rekstraraðilinn hafi brotið gegn skyldum er snúa að
greiðslu skatta eða framlaga til almannatrygginga.
Þessi málsgrein skal ekki lengur gilda þegar rekstraraðili hefur uppfyllt skyldur sínar með því að greiða eða gera bindandi
samning um fyrirkomulag með það í huga að greiða skattana eða framlögin til almannatrygginga sem skal greiða, þ.m.t.
eftir atvikum, áfallna vexti eða sektir.
3.
Aðildarríki geta kveðið á um undanþágur frá skyldubundnu útilokuninni sem kveðið er á um í 1. og 2. mgr. í
sérstökum undantekningartilvikum vegna ástæðna sem vega þyngra og varða almannahagsmuni, s.s. lýðheilsu eða
umhverfisvernd.
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)

Rammaákvörðun ráðsins 2008/841/DIM frá 24. október 2008 um baráttuna gegn skipulagðri afbrotastarfsemi (Stjtíð. ESB L 300, 11.11.2008, bls. 42).
Stjtíð. EB C 195, 25.6.1997, bls. 1.
Rammaákvörðun ráðsins 2003/568/DIM frá 22. júlí 2003 um baráttu gegn spillingu í einkageiranum (Stjtíð. ESB L 192, 31.7.2003, bls. 54).
Stjtíð. EB C 316, 27.11.1995, bls. 48.
Rammaákvörðun ráðsins frá 13. júní 2002 um baráttuna gegn hryðjuverkum (Stjtíð. EB L 164, 22.6.2002, bls. 3).
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/60/EB frá 26. október 2005 um ráðstafanir gegn því að fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis og til fjármögnunar hryðjuverkastarfsemi (Stjtíð. ESB L 309, 25.11.2005, bls. 15).
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2011/36/ESB frá 5. apríl 2011 um að koma í veg fyrir og berjast gegn mansali og vernda fórnarlömb þess, og um niðurfellingu á rammaákvörðun ráðsins 2002/629/DIM (Stjtíð. ESB L 101, 15.4.2011,
bls. 1).

Aðildarríki geta einnig kveðið á um undanþágu frá skyldubundnu útilokuninni, sem kveðið er á um í 2. mgr., þegar
útilokun myndi greinilega ekki vera í samræmi við meðalhóf, einkum þegar einungis minniháttar skattafjárhæðir eða
framlög til almannatrygginga eru ógreidd eða þar sem rekstraraðili var upplýstur um nákvæma fjárhæð, sem enn var
ógreidd í framhaldi af broti hans á skyldu sinni til greiðslu skatta eða framlaga til almannatrygginga, á tíma þar sem hann
hafði ekki færi á að grípa til ráðstafana, eins og kveðið er á um í þriðju undirgrein 2. mgr., áður en tímafresturinn til að
leggja fram þátttökutilkynningu eða, í opnu útboði, fresturinn til að leggja fram tilboð, rann út.
4.
Samningsyfirvöldin geta útilokað, eða útilokað að kröfu aðildarríkis, rekstraraðila frá þátttöku í innkaupaferli við
einhverjar af eftirfarandi aðstæðum:
a) þar sem samningsyfirvald getur sýnt, með viðeigandi hætti, fram á brot gegn gildandi skyldum sem um getur í 2. mgr.
18 gr.,
b) þegar rekstraraðilinn er gjaldþrota eða hefur verið tekinn til ógjaldfærni- eða slitameðferðar, ef eignir hans eru í umsjá
skiptastjóra eða dómstóls, þegar hann hefur gert nauðasamninga, eða þegar atvinnustarfsemi hans hefur verið lögð
niður tímabundið eða þegar ástatt er um hann með sambærilegum hætti vegna svipaðrar málsmeðferðar samkvæmt
landslögum eða reglugerðum,
c) þegar samningsyfirvaldið getur sýnt, með viðeigandi hætti, fram á að rekstraraðilinn sé sekur um alvarlegt misferli í
starfi, sem gerir það að verkum að heiðarleiki hans verður dreginn í efa,
d) þegar samningsyfirvaldið getur leitt að því nægum líkum að rekstraraðilinn hafi gengið til samninga við aðra
rekstraraðila í þeim tilgangi raska samkeppni,
e) þegar hagsmunaárekstur, í skilningi 24. gr., er ekki hægt að lagfæra með skilvirkum hætti með öðrum aðgerðum sem
ekki ganga eins langt,
f) þar sem ekki er hægt að lagfæra röskun á samkeppni sem stafar af fyrri aðkomu rekstraraðila við undirbúning
innkaupaferlisins, eins og um getur í 41. gr., með aðgerðum sem ekki ganga eins langt.
g) þegar verulegir eða viðvarandi annmarkar hafa reynst vera á framkvæmd rekstraraðila á efnislegum kröfum samkvæmt
fyrri opinberum samningi, fyrri samningi við samningsstofnun eða fyrri samningi um sérleyfi sem leiddi til þess að
þessum fyrri samningi var slitið fyrr en til stóð, skaðabóta eða annarra svipaðra viðurlaga,
h) þegar rekstraraðili hefur verið fundinn sekur um alvarlegar rangfærslur við veitingu upplýsinga sem nauðsynlegar eru
til að sannreyna að ekki séu til staðar útilokunarástæður eða að hæfiskröfur séu uppfylltar, hefur leynt slíkum
upplýsingum eða getur ekki lagt fram þau fylgiskjöl sem krafist er skv. 59. gr. eða
i) þegar rekstraraðili hefur reynt með óréttmætum hætti að hafa áhrif á ákvarðanatökuferli samningsyfirvaldsins, til þess
að öðlast trúnaðarupplýsingar sem geta veitt honum óréttmætt forskot í innkaupaferlinu eða að veita af gáleysi villandi
upplýsingar sem geta haft efnisleg áhrif á ákvarðanir varðandi útilokun, val eða samningsgerð.
Þrátt fyrir b-lið fyrstu undirgreinar getur aðildarríki krafist þess, eða kveðið á um þann möguleika, að samningsyfirvald
útiloki ekki rekstraraðila sem er í einhverri þeirri stöðu sem um getur í þeim lið, hafi samningsyfirvaldið slegið því föstu
að hlutaðeigandi rekstraraðili muni geta staðið við samninginn, með tilliti til gildandi landsreglna og ráðstafana varðandi
áframhaldandi starfsemi við aðstæður eins og þær sem um getur í b-lið.
5.
Samningsyfirvöld skulu hvenær sem er meðan á útboðsferlinu stendur útiloka rekstraraðila frá því ef í ljós kemur
að hann er, í ljósi athafna eða athafnaleysis annað hvort áður eða meðan á útboðsferlinu stendur, í einhverjum þeim
aðstæðum sem um getur í 1. og 2. mgr.
Samningsyfirvöld geta, hvenær sem er á meðan útboðsferlinu stendur, útilokað, eða útilokað að kröfu aðildarríkis,
rekstraraðila ef í ljós kemur að hann er, í ljósi athafna eða athafnaleysis annað hvort áður eða á meðan útboðsferlinu
stendur, í einhverjum þeim aðstæðum sem um getur í 4. mgr.
6.
Sérhverjum rekstraraðila, sem er í einhverjum þeim aðstæðum sem um getur í 1. og 4. mgr., er heimilt að færa
fram sönnur á að ráðstafanir, sem hann hefur gripið til, dugi til að sýna fram á áreiðanleika hans þrátt fyrir að fyrir hendi sé
ástæða til að útiloka hann. Ef slík sönnun er talin fullnægjandi skal ekki útiloka viðkomandi rekstraraðila frá
innkaupaferlinu.

Rekstraraðilinn skal í þessum tilgangi sanna að hann hafi greitt eða skuldbundið sig til að greiða bætur vegna alls tjóns sem
orðið hefur vegna refsilagabrotsins eða misferlisins, útskýrt málsatvik og málavexti með heildstæðum hætti með virkri
samvinnu við rannsóknaryfirvaldið og hafi gripið til raunhæfra tæknilegra og skipulagslegra ráðstafana og ráðstafana
varðandi starfsfólk sem eru til þess fallnar að koma í veg fyrir frekari refsilagabrot eða misferli.
Ráðstafanirnar, sem rekstraraðilar grípa til, skulu metnar með tilliti til alvarleika refsilagabrotsins eða misferlisins og
þeirra tilteknu aðstæðna sem voru fyrir hendi þegar það átti sér stað. Þegar ráðstafanirnar eru ekki taldar duga skal
rekstraraðili fá í hendur rökstuðning fyrir þeirri ákvörðun.
Rekstraraðili sem hefur verið útilokaður með endanlegum dómi frá innkaupaferli eða útboðsferli fyrir sérleyfi skal ekki
hafa rétt til að notfæra sér þann möguleika sem veittur er samkvæmt þessari málsgrein á meðan útilokunin varir sem leiðir
af þeim dómi í aðildarríkjum þar sem dómurinn hefur áhrif.
7.
Aðildarríki skulu tilgreina framkvæmdarákvæði fyrir þessa grein í lögum eða stjórnsýslufyrirmælum, með
hliðsjón af lögum Sambandsins. Þau skulu einkum ákvarða hámarksútilokunartímabil ef rekstraraðilinn grípur ekki til
neinna ráðstafana, eins og tilgreint er í 6. mgr., til að sýna fram á áreiðanleika sinn. Þegar útilokunartímabilið hefur ekki
verið ákvarðað með endanlegum dómi skal tímabilið ekki vara lengur en fimm ár frá þeim degi þegar sakfelling á sér stað
með endanlegum dómi í þeim málum sem um getur í 1. mgr. og þrjú ár frá viðkomandi atviki í þeim málum sem um getur
í 4. mgr.
58. gr.
Hæfiskröfur
1.

Hæfiskröfur geta varðað:

a) starfsréttindi,
b) efnahagslega og fjárhagslega stöðu,
c) tæknilega og faglega getu.
Samningsyfirvöldum er óheimilt að gera aðrar kröfur varðandi þátttöku til rekstraraðila en viðmiðanirnar, sem um getur í
2., 3. og 4. mgr. Þau skulu takmarka sig við kröfur sem eru til þess fallnar að tryggja að umsækjandi eða bjóðandi hafi
gerhæfi og fjárhagslega burði og tæknilega og faglega getu til að framkvæma samninginn sem gera á. Allar kröfur ættu að
tengjast og vera í réttu hlutfalli við efni samningsins.
2.
Að því er varðar starfsréttindi er samningsyfirvöldum heimilt að krefjast þess að rekstraraðilar séu skráðir í
firmaskrá eða viðskiptaskrá í aðildarríkinu þar sem þeir hafa staðfestu, eins og lýst er í XI. viðauka, eða uppfylli sérhverja
aðra kröfu sem sett er fram í þeim viðauka.
Þegar um er að ræða innkaupaferli á þjónustu og rekstraraðilar þurfa að hafa sérstaka heimild eða vera félagar í tilteknum
samtökum til að mega veita viðkomandi þjónustu í heimalandi sínu, getur samningsyfirvaldið krafist þess að þeir sýni fram
á að þeir hafi slíka heimild eða séu félagar í slíkum samtökum.
3.
Að því er varðar efnahagslega og fjárhagslega stöðu er samningsyfirvöldum heimilt að gera kröfur til að tryggja
að rekstraraðilar hafi nauðsynlega efnahagslega og fjárhagslega burði til að framkvæma samninginn. Í því skyni er
samningsyfirvöldum einkum heimilt að krefjast þess að rekstraraðilar hafi tiltekna lágmarksveltu á ári, þ.m.t. tiltekna
lágmarksveltu á því sviði sem fellur undir samninginn. Auk þess geta samningsyfirvöld farið fram á upplýsingar um
ársreikninga þeirra þar sem fram koma hlutföllin, t.d. milli eigna og skulda. Þau geta einnig krafist viðeigandi
starfsábyrgðartryggingar.
Sú lágmarksársvelta sem krafist er að rekstraraðilar hafi skal ekki vera hærri en tvisvar sinnum áætlað verðmæti
samningsins nema í tilhlýðilega rökstuddum tilvikum s.s. í tengslum við sérstakar áhættur sem tengjast eðli verksins,
þjónustunnar eða varanna. Samningsyfirvaldið skal tiltaka helstu ástæður fyrir slíkri kröfu í útboðsgögnum eða í stöku
skýrslunni sem um getur í 84. gr.
Til dæmis má taka tillit til hlutfallsins milli eigna og skulda þegar samningsyfirvald tilgreinir í útboðsgögnunum þær
aðferðir og viðmiðanir, sem beita á. Slíkar aðferðir og viðmiðanir skulu vera gagnsæjar, hlutlægar og án mismununar.
Þegar samningi er skipt í hluta skal þessi grein eiga við um hvern einstakan hluta. Þó er samningsyfirvaldinu heimilt að
ákveða tiltekna lágmarksársveltu, sem rekstraraðilar skulu hafa, með tilvísun til hópa samningshluta ef gerðir eru
samningar um nokkra hluta við bjóðandann, sem varð fyrir valinu, sem framkvæma á á sama tíma.

Ef gera á samninga, byggða á rammasamningi, í kjölfar þess að efnt er á ný til samkeppni, reiknast krafan um
hámarksársveltu, sem um getur í annarri undirgrein þessarar málsgreinar, á grundvelli væntrar hámarksstærðar tiltekinna
samninga, sem framkvæmdir verða samtímis, eða, ef hún er ekki þekkt, á grundvelli áætlaðs verðmætis
rammasamningsins. Þegar um er að ræða gagnvirk innkaupakerfi reiknast krafan um hámarksársveltu, sem um getur í
annarri undirgrein, á grundvelli væntrar hámarksstærðar tiltekinna samninga sem gerðir verða innan þess kerfis.
4.
Að því er varðar tæknilega og faglega getu er samningsyfirvöldum heimilt að gera kröfur til að tryggja að
rekstraraðilar hafi nauðsynlegan mannauð, tækniúrræði og reynslu til að framkvæma samninginn í samræmi við tiltekinn
gæðastaðal
Samningsyfirvöld geta einkum krafist þess að rekstraraðilar hafi nægilega reynslu, sem sýna má fram á með viðeigandi
gögnum í tengslum við samninga sem áður hafa verið framkvæmdir. Samningsyfirvaldi er heimilt að líta svo á að
rekstraraðili hafi ekki til að bera tilskilda faglega getu hafi það komist á snoðir um hagsmunaárekstra rekstraraðilans sem
geta haft neikvæð áhrif á framkvæmd samningsins.
Þegar um er að ræða innkaupaferli á vörum, sem fela í sér ísetningu eða uppsetningu, þjónustu eða framkvæmd verks, er
heimilt að meta faglega getu rekstraraðila til að veita þjónustuna eða annast uppsetninguna eða verkið einkum með
hliðsjón af færni þeirra, skilvirkni, reynslu og áreiðanleika.
5.
Samningsyfirvöld skulu tiltaka, í útboðstilkynningu eða í boði um að staðfesta áhuga, hvaða skilyrða er krafist
fyrir þátttöku, sem setja má fram sem lágmarkskröfur um getu ásamt viðeigandi sönnunargögnum.
59. gr.
Samevrópsk hæfisyfirlýsing bjóðanda
1.
Þegar þátttökutilkynningar eða tilboð eru lögð fram skulu samningsyfirvöld viðurkenna samevrópska
hæfisyfirlýsingu bjóðanda (European Single Procurement Document), sem felst í uppfærðri eigin yfirlýsingu sem
bráðabirgðasönnun, sem kemur í stað vottorða sem gefin eru út af opinberum yfirvöldum eða þriðju aðilum til
staðfestingar á að viðkomandi rekstraraðili uppfylli eftirfarandi skilyrði:
a) hann er ekki í einhverjum af þeim aðstæðum sem um getur í 57. gr., sem eru eða geta verið ástæða til að útiloka
rekstraraðila,
b) hann uppfyllir viðeigandi hæfiskröfur sem settar hafa verið skv. 58. gr.,
c) hann uppfyllir, eftir því sem við á, hlutlægar reglur og viðmiðanir sem settar hafa verið skv. skv. 65. gr.,
Ef rekstraraðili byggir á getu annarra aðila í samræmi við 63. gr. skal samevrópsk hæfisyfirlýsing bjóðanda einnig
innihalda upplýsingarnar, sem um getur í fyrstu undirgrein þessarar málsgreinar, um slíkar einingar.
Samevrópsk hæfisyfirlýsing bjóðanda skal vera formleg yfirlýsing rekstraraðila um að viðeigandi ástæða til útilokunar eigi
ekki við og/eða að hann uppfylli viðeigandi hæfiskröfur og gefur viðeigandi upplýsingar sem samningsyfirvald krefst.
Samevrópsk hæfisyfirlýsing bjóðanda skal einnig tilgreina það opinbera yfirvald eða þriðja aðila sem ber ábyrgð á að
útbúa fylgiskjölin og innihalda formlega yfirlýsingu um að rekstraraðili muni tafarlaust geta lagt fram þessi fylgiskjöl sé
um það beðið.

Þegar samningsyfirvald getur haft aðgang að fylgiskjölunum beint í gagnasafni, í samræmi við 5. mgr., skulu nauðsynlegar
upplýsingar til þess einnig koma fram í samevrópskri hæfisyfirlýsingu bjóðanda, s.s. veffang gagnasafnsins,
auðkennisgögn og, ef við á, nauðsynleg yfirlýsing um samþykki.

Rekstraraðilar geta notað aftur samevrópska hæfisyfirlýsingu bjóðanda sem áður hefur verið notuð í fyrra innkaupaferli, að
því tilskildu að þeir staðfesti að upplýsingarnar í henni séu enn réttar.

2.
Samevrópsk hæfisyfirlýsing bjóðanda skal samin á grundvelli staðlaðs eyðublaðs. Framkvæmdastjórnin skal taka
upp þetta staðlaða eyðublað með framkvæmdargerðum. Samþykkja skal þessar framkvæmdargerðir í samræmi við
rannsóknarmálsmeðferðina sem um getur í 3. mgr. 89. gr.

Samevrópsk hæfisyfirlýsing bjóðanda skal vera á rafrænu formi eingöngu.

3.
Þrátt fyrir 92. gr. skal framkvæmdastjórnin kanna beitingu samevrópskrar hæfisyfirlýsingar bjóðanda í reynd,
með tilliti til tækniþróunar gagnasafna í aðildarríkjunum, og gefa Evrópuþinginu og ráðinu skýrslu um það fyrir 18. apríl
2017.

Eftir því sem við á skal framkvæmdastjórnin leggja fram tillögur að lausnum um að gera aðgang yfir landamæri að slíkum
gagnasöfnum og notkun vottorða og staðfestinga á innri markaðnum sem besta.

4.
Samningsyfirvald getur hvenær sem er, meðan á ferlinu stendur, beðið bjóðendur og umsækjendur um að leggja
fram öll eða hluta fylgiskjala þar sem það er nauðsynlegt til að tryggja tilhlýðilegan framgang ferlisins.

Áður en samningur er gerður skal samningsyfirvaldið, nema að því er varðar samninga sem byggjast á rammasamningum
sem gerðir eru í samræmi við 3. mgr. 33. gr. eða a-lið 4. mgr. 33. gr., krefjast þess að bjóðandi, sem það hefur ákveðið að
gera samning við, leggi fram uppfærð fylgiskjöl í samræmi við 60. gr. og, þar sem við á, 62. gr. Samningsyfirvald getur
óskað eftir að rekstraraðilinn bæti við eða skýri vottorð sem eru lögð fram skv. 60. og 62. gr.
5.
Þrátt fyrir 4. mgr. skal þess ekki krafist að rekstraraðilar leggi fram fylgiskjöl eða önnur skrifleg sönnunargögn
ef og að því marki sem samningsyfirvaldið hefur möguleika á að fá vottorðin eða viðeigandi upplýsingar beint og án
endurgjalds með aðgangi að landsbundnum gagnagrunni í einhverju aðildarríkjanna, s.s. landsskrá um hæfi bjóðenda,
rafrænu upplýsingasafni um hæfi fyrirtækja, rafrænu skjalageymslukerfi eða forhæfismatskerfi.
Þrátt fyrir 4. mgr. skal þess ekki krafist að rekstraraðilar leggi fram fylgiskjöl ef samningsyfirvaldið sem gerði samninginn
eða rammasamninginn er þegar með þessi skjöl undir höndum.
Að því er varðar fyrstu undirgrein skulu aðildarríkin tryggja að gagnagrunnar, sem innihalda viðeigandi upplýsingar um
rekstraraðila og sem þeirra eigin samningsyfirvöld hafa aðgang að, séu einnig aðgengilegir samningsyfirvöldum annarra
aðildarríkja með sömu skilyrðum.
6.
Aðildarríkin skulu gera aðgengilegan og uppfæra í e-Certis tæmandi lista yfir gagnagrunna sem innihalda
viðeigandi upplýsingar um rekstraraðila sem samningsyfirvöld í öðrum aðildarríkjum geta haft aðgang að. Að fenginni
beiðni skulu aðildarríki senda öðrum aðildarríkjum hvers konar upplýsingar varðandi gagnagrunnana sem um getur í
þessari grein.
60. gr.
Sönnunargögn
1.
Samningsyfirvöld geta krafist þess að lögð séu fram vottorð, yfirlýsingar og önnur sönnunargögn, sem um getur í
2., 3. og 4. mgr. þessarar greinar og í XII. viðauka, til sönnunar á því að ekki séu fyrir hendi ástæður til útilokunar, eins og
um getur í 57. gr., og á því að hæfiskröfur séu uppfylltar í samræmi við 58. gr.
Samningsyfirvöld skulu ekki krefjast annarra sönnunargagna en þeirra sem um getur í þessari grein og í 62. gr. Að því er
varðar 63. gr. geta rekstraraðilar notað hvers konar viðeigandi aðferðir til að sanna fyrir samningsyfirvaldi að þeir muni
ráða yfir nauðsynlegum úrræðum.
2.
Samningsyfirvöld skulu samþykkja eftirfarandi sem fullnægjandi sönnun þess að ekkert af þeim tilvikum, sem
eru tilgreind í 57. gr., eigi við um fyrirtæki rekstraraðila:
a) að því er varðar 1. mgr. þeirrar greinar, framlagning útskriftar úr viðeigandi skrá, s.s. sakavottorðs eða, að öðrum kosti,
jafngilds skjals sem er gefið út af þar til bæru dóms- eða stjórnvaldi í aðildarríkinu eða upprunalandi eða í því landi þar
sem rekstraraðilinn hefur staðfestu, sem sýnir að þessum kröfum er fullnægt,
b) að því er varðar 2. mgr. og b-lið 4. mgr. þeirrar greinar, vottorð sem gefið er út af lögbæru yfirvaldi í viðkomandi
aðildarríki eða landi.
Ef slík skjöl eða vottorð eru ekki gefin út í viðkomandi aðildarríki eða landi, eða ef þau ná ekki yfir öll þau tilvik sem
tilgreind eru í 1. og 2. mgr. og b-lið 4. mgr. 57. gr. getur eiðsvarin yfirlýsing viðkomandi aðila komið í stað þeirra eða, í
þeim aðildarríkjum eða löndum þar sem ekki er kveðið á um slíka eiðsvarna yfirlýsingu, drengskaparheit sem viðkomandi
gefur í viðurvist þar til bærs dóms- eða stjórnvalds eða, þar sem við á, lögbókanda eða hjá þar til bærri fag- eða
viðskiptastofnun í aðildarríkinu eða upprunalandinu eða í aðildarríkinu eða landinu þar sem rekstraraðilinn hefur staðfestu.
Aðildarríki skal, ef við á, láta í té opinbera yfirlýsingu um að skjölin eða vottorðin, sem um getur í þessari málsgrein, séu
ekki gefin út þar eða að þau nái ekki yfir öll þau tilvik sem tilgreind eru í 1. og 2. mgr. og b-lið 4. mgr. 57. gr. Slíkar
opinberar yfirlýsingar skulu vera aðgengilegar í gagnasafni vottorða á Netinu (e-Certis) sem um getur í 61. gr.
3.
Að jafnaði skal vera hægt að færa sönnur á efnahagslega og fjárhagslega stöðu rekstraraðila með einni eða fleiri
af þeim aðferðum sem taldar eru upp í I. hluta XII. viðauka.

Ef rekstraraðili getur ekki, af einhverri gildri ástæðu, lagt fram þau gögn sem samningsyfirvöld krefjast getur hann sýnt
fram á efnahagslega og fjárhagslega stöðu sína með öðrum gögnum sem samningsyfirvaldið telur fullnægjandi.
4.
Rekstraraðili getur sannað tæknilega getu sína með einni eða fleiri af þeim aðferðum sem taldar eru upp í II.
hluta XII. viðauka, allt eftir eðli, magni, mikilvægi eða fyrirhugaðri notkun verksins, vörunnar eða þjónustunnar.
5.
Að fenginni beiðni skulu aðildarríkin láta hinum aðildarríkjunum í té hvers konar upplýsingar í tengslum við
ástæðurnar til útilokunar sem taldar eru upp í 57. gr., starfsréttindi og fjárhagslega og tæknilega getu bjóðenda, sem um
getur í 58. gr. og hvers konar upplýsingar í tengslum við sönnunargögnin sem um getur í þessari grein.
61. gr.
Gagnasafn vottorða á Netinu (e-Certis)
1.
Í því skyni að greiða fyrir tilboðsgerð yfir landamæri skulu aðildarríkin tryggja að upplýsingar varðandi vottorð
og önnur skrifleg sönnunargögn, sem færð eru inn í e-Certis, sem framkvæmdastjórnin kemur á fót, séu stöðugt uppfærðar.
2.
Samningsyfirvöld skulu hafa aðgang að e-Certis og skulu fyrst og fremst krefjast þess konar vottorða eða
skriflegra sönnunargagna með því sniði sem þar er að finna.
3.
Certis.

Framkvæmdastjórnin skal hafa samevrópska hæfisyfirlýsingu bjóðanda fáanlega í öllum tungumálaútgáfum í e62. gr.

Gæðastaðlar og umhverfisstjórnunarstaðlar
1.
Ef samningsyfirvöld krefjast þess að lögð séu fram vottorð frá óháðum aðilum, sem staðfesta að rekstraraðilinn
uppfylli tiltekna gæðastaðla, þ.m.t. varðandi aðgengi fyrir fatlaða, skulu þau vísa til gæðakerfa sem grundvallast á
viðeigandi kerfi Evrópustaðla sem hefur fengið vottun faggiltra stofnana. Þau skulu viðurkenna jafngild vottorð frá
stofnunum sem hafa staðfestu í öðrum aðildarríkjum. Þau skulu einnig samþykkja önnur sönnunargögn um sambærilegar
ráðstafanir til að tryggja gæði ef viðkomandi rekstraraðili hafði engan möguleika á að afla sér slíkra vottorða innan þeirra
tímamarka sem um er að ræða, af ástæðum sem ekki má rekja til rekstraraðilans sjálfs, og að því tilskildu að hann sýni
fram á að þær ráðstafanir til að tryggja gæði, sem lagðar eru til, uppfylli tilskilda gæðastaðla.
2.
Ef samningsyfirvöld krefjast þess að lögð séu fram vottorð frá óháðum aðilum, sem staðfesta að rekstraraðilinn
uppfylli kröfur tiltekinna umhverfisstjórnunarkerfa eða tiltekna umhverfisstjórnunarstaðla, skulu þau vísa til
umhverfisstjórnunarkerfis Sambandsins (EMAS) eða til annarra umhverfisstjórnunarkerfa, sem viðurkennd eru í samræmi
við 45. gr. reglugerðar (EB) nr. 1221/2009, eða annarra umhverfisstjórnunarstaðla sem grundvallast á viðeigandi
evrópskum eða alþjóðlegum stöðlum faggiltra stofnana. Þau skulu viðurkenna jafngild vottorð frá stofnunum sem hafa
staðfestu í öðrum aðildarríkjum.
Hafi rekstraraðili bersýnilega ekki haft aðgang að slíkum vottorðum eða neinn möguleika á að afla sér þeirra innan þess
frests sem gefinn var, af ástæðum sem ekki verða raktar til rekstraraðilans, skal samningsyfirvaldið einnig samþykkja
önnur sönnunargögn um umhverfisstjórnunarráðstafanir að því tilskildu að rekstraraðilinn sýni fram á að þær ráðstafanir
séu jafngildar þeim sem krafist er samkvæmt gildandi umhverfisstjórnunarkerfi eða -staðli.
3.
Að fenginni beiðni skulu aðildarríkin láta hinum aðildarríkjunum í té, í samræmi við 86. gr., hvers konar
upplýsingar í tengslum við skjöl sem lögð eru fram til sönnunar á samræmi við gæða- og umhverfisstaðlana sem um getur í
1. og 2. mgr.
63. gr.
Byggt á getu annarra aðila
1.
Að því er varðar viðmiðanir sem tengjast efnahagslegri og fjárhagslegri stöðu, eins og sett er fram skv. 3. mgr.
58. gr., og viðmiðanir sem tengjast tæknilegri og faglegri getu, eins og sett er fram skv. 4. mgr. 58. gr. getur rekstraraðili,
eftir því sem við á og vegna tiltekins samnings, byggt á getu annarra aðila, óháð lagalegu eðli tengsla hans við þá. Að því
er varðar viðmiðanir sem tengjast menntun og faglegu hæfi, eins og sett er fram í f-lið II. hluta XII. viðauka, eða
viðeigandi starfsreynslu, mega rekstraraðilar hins vegar aðeins reiða sig á getu annarra aðila ef hinir síðarnefndu sjá um að
framkvæma verkið eða þjónustuna sem þessa getu þarf til. Þegar rekstraraðili vill reiða sig á getu annarra aðila, skal hann
sanna fyrir samningsyfirvaldinu að hann hafi yfir nauðsynlegum föngum að ráða, t.d. með því að leggja fram
skuldbindingu þeirra aðila þess efnis.
Samningsyfirvaldið skal, í samræmi við 59., 60. og 61. gr., sannreyna hvort aðilarnir, sem rekstraraðilinn hyggst reiða sig á
varðandi getu, uppfylla viðeigandi hæfiskröfur og hvort ástæða sé til að útiloka þá skv. 57. gr. Samningsyfirvaldið skal
krefjast þess að rekstraraðilinn finni nýjan aðila í stað aðila sem ekki uppfyllir viðeigandi hæfiskröfu eða þegar til staðar

eru bindandi útilokunarástæður. Samningsyfirvaldið getur krafist þess af, eða aðildarríki gert þá kröfu að það krefjist þess
af rekstraraðila að skipta út aðila þegar til staðar eru útilokunarástæður sem ekki eru bindandi.
Þegar rekstraraðili reiðir sig á getu annarra aðila að því er varðar viðmiðunina um efnahagslega og fjárhagslega stöðu getur
samningsyfirvaldið krafist þess að rekstraraðilinn og þessir aðilar beri sameiginlega ábyrgð á efndum samningsins.
Með sömu skilyrðum getur hópur rekstraraðila, sem um getur í 2. mgr. 19. gr., byggt á getu þátttakenda í hópnum eða
annarra aðila.
2.
Þegar um er að ræða verksamninga, þjónustusamninga og ísetningu eða uppsetningu innan ramma
vörusamnings, geta samningsyfirvöld krafist þess að tiltekin afar mikilvæg verkefni séu framkvæmd beint af bjóðanda
sjálfum eða, ef tilboðið er lagt fram af hópi rekstraraðila eins og um getur í 2. mgr. 19. gr., af þátttakanda í þeim hópi.
64. gr.
Opinberar skrár yfir samþykkta rekstraraðila og vottun frá opinberum og einkaréttarlegum aðilum
1.
Aðildarríkin geta komið á eða viðhaldið annaðhvort opinberum skrám yfir samþykkta verktaka, birgja eða
þjónustuveitendur eða innleitt vottun frá vottunaraðilum sem uppfylla evrópska vottunarstaðla í skilningi VII. viðauka.
Þau skulu upplýsa framkvæmdastjórnina og hin aðildarríkin um heimilisfang vottunaraðilans eða aðilans sem ber ábyrgð á
opinberu skránum, sem senda skal umsóknir til.
2.
Aðildarríkin skulu laga skilyrðin fyrir skráningu í opinberu skrárnar, sem um getur í 1. mgr., ásamt skilyrðum
fyrir útgáfu vottorða frá vottunaraðilum, að ákvæðum þessa undirþáttar.
Aðildarríkin skulu einnig laga þau að 63. gr. þegar um er að ræða skráningarumsóknir frá rekstraraðilum sem eru hluti af
hópi og sem sýna fram á að þeir ráði yfir tilföngum sem hin fyrirtækin í hópnum hafa fengið þeim til ráðstöfunar. Í þeim
tilvikum skulu þessir rekstraraðilar sanna fyrir yfirvaldinu, sem innleiðir opinberu skrána, að þeir ráði yfir þessum
tilföngum út allan gildistíma vottorðs sem staðfestir að þeir séu skráðir í opinberu skrána og að allt það tímabil muni þessi
fyrirtæki uppfylla áfram kröfur um hæfismiðað val sem opinbera skráin eða vottorðið, sem rekstraraðilar bera fyrir sig í
tengslum við skráningu sína, taka til.
3.
Rekstraraðilar, sem eru skráðir í opinberar skrár eða hafa fengið vottorð, geta, í hverju útboði, afhent
samningsyfirvaldi vottorð um skráningu sem er gefið út af þar til bæru yfirvaldi eða vottorð sem þar til bær vottunaraðili
gefur út.
Í þessum vottorðum eða skírteinum skulu koma fram þær tilvísanir sem gerðu þessum rekstraraðilum kleift að fá skráningu
í opinberu skrána eða að fá vottorð ásamt flokkun samkvæmt skránni.
4.
Hægt skal vera að ganga út frá því að vottuð skráning þar til bærra aðila í opinberum skrám eða vottorð, gefið út
af vottunaraðila, sé til marks um hæfi að því er varðar kröfur um hæfismiðað val sem opinbera skráin eða vottorðið tekur
til.
5.
Ekki skal vefengja upplýsingar, sem rekja má til skráningar í opinberum skrám eða vottunar, án rökstuðnings.
Að því er varðar greiðslu iðgjalda til almannatrygginga og skatta er þó heimilt að krefjast viðbótarvottorðs frá skráðum
rekstraraðilum í hvert sinn sem gera á samning.
Samningsyfirvöld hinna aðildarríkjanna skulu einungis beita 3. mgr. og fyrstu undirgrein þessarar málsgreinar til hagsbóta
þeim rekstraraðilum sem hafa staðfestu í aðildarríkinu þar sem opinbera skráin er haldin.
6.
Kröfur um sönnunargögn varðandi forsendur fyrir hæfismiðuðu vali, sem opinbera skráin eða vottorðið tekur til,
skulu vera í samræmi við 60. gr. og, eftir því sem við á, 62. gr. Ekki er heimilt, varðandi skráningu rekstraraðila frá öðrum
aðildarríkjum í opinberri skrá eða vottun þeirra, að krefjast frekari sannana eða yfirlýsinga, annarra en þeirra sem innlendir
rekstraraðilar eru krafðir um.
Rekstraraðilar geta, hvenær sem er, farið fram á að fá skráningu í opinbera skrá eða að fá útgefið vottorð. Þeir skulu látnir
vita, áður en langt um líður, um ákvörðun yfirvaldsins, sem heldur opinberu skrána, eða þar til bærs vottunaraðila.
7.
Ekki skal skylda rekstraraðila frá öðrum aðildarríkjum til að fá slíka skráningu eða vottun til að geta tekið þátt í
opinberu útboði. Samningsyfirvöld skulu viðurkenna jafngild vottorð frá stofnunum sem hafa staðfestu í öðrum
aðildarríkjum. Þau skulu einnig samþykkja annars konar sannanir sem eru jafngildar.
8.
Að fenginni beiðni skulu aðildarríkin láta hinum aðildarríkjunum í té hvers konar upplýsingar í tengslum við þau
skjöl sem lögð eru fram til sönnunar á því að rekstraraðilar uppfylli kröfur til að fá skráningu á opinbera skrá yfir
samþykkta rekstraraðila eða til sönnunar á því að rekstraraðilar frá öðru aðildarríki hafi jafngilt vottorð.

2. undirþáttur
Fækkun umsæ kjenda, til boða og l ausna

65. gr.
Fækkun hæfra umsækjenda sem boðin er þátttaka
1.
Við lokað útboð, samkeppnisútboð með samningsviðræðum, samkeppnisviðræður og nýsköpunarsamstarf geta
samningsyfirvöld takmarkað fjölda umsækjenda sem uppfylla hæfiskröfur sem þau bjóða að leggja fram tilboð eða að
ganga til viðræðna, að því tilskildu að lágmarksfjöldi hæfra umsækjenda skv. 2. mgr. sé fyrir hendi.
2.
Í útboðstilkynningu eða í boði um að staðfesta áhuga skulu samningsyfirvöld tilgreina þær hlutlægu forsendur
eða reglur án mismununar sem þau hyggjast beita, lágmarksfjölda umsækjenda sem þau hyggjast bjóða og, ef við á,
hámarksfjölda.
Í lokuðu útboði skal lágmarksfjöldi umsækjenda vera fimm. Í samkeppnisútboði með samningsviðræðum, í
samkeppnisviðræðum og í nýsköpunarsamstarfi skal lágmarksfjöldi umsækjenda vera þrír. Umsækjendur skulu ætíð vera
nægilega margir til að tryggja raunverulega samkeppni.
Samningsyfirvöld skulu bjóða a.m.k. lágmarksfjölda umsækjenda þátttöku í útboði. Ef umsækjendur, sem uppfylla
hæfiskröfur og lágmarkskröfur um getu, eins og kveðið er á um í 5. mgr. 58. gr., eru hins vegar færri en tilskilinn
lágmarksfjöldi þátttakenda geta samningsyfirvöld haldið útboðsferli áfram á þann hátt að gefa þeim umsækjendum, sem
uppfylla kröfur, kost á að leggja fram tilboð. Samningsyfirvöldum er óheimilt að gefa rekstraraðilum, sem óskuðu ekki
eftir þátttöku í útboðsferli, eða umsækjendum, sem uppfylla ekki kröfur um getu, kost á að leggja fram tilboð í því sama
útboðsferli.
66. gr.
Fækkun tilboða og lausna
Ef samningsyfirvöld nýta sér þann kost að fækka þeim tilboðum sem samið er um, eins og kveðið er á um í 6. mgr. 29. gr.,
eða lausnum sem ræða þarf, eins og kveðið er á um í 4. mgr. 30. gr., skulu þau gera það með því að beita forsendum fyrir
vali tilboðs sem koma fram í útboðsgögnum. Á lokastigi ferlisins skal fjöldi þátttakenda vera nægilega mikill til að tryggja
raunverulega samkeppni, að svo miklu leyti sem um er að ræða nægilegan fjölda tilboða, lausna eða hæfra umsækjenda.
3. undirþáttur
Gerð samnings

67. gr.
Forsendur fyrir vali tilboðs
1.
Með fyrirvara um innlend lög og stjórnsýslufyrirmæli er varða verð fyrir tilteknar vörur eða þóknun fyrir tiltekna
þjónustu skulu samningsyfirvöld byggja val sitt á aðilum, sem opinberir samningar eru gerðir við, á fjárhagslega
hagstæðasta tilboðinu.
2.
Fjárhagslega hagstæðasta tilboðið að mati samningsyfirvaldsins skal fundið út frá verði eða kostnaði, á
grundvelli nálgunar sem byggist á kostnaðarhagkvæmni, s.s. útreiknings á vistferilskostnaði í samræmi við 68. gr., og
getur tekið til besta hlutfalls milli verðs og gæða sem metið skal á grundvelli forsendna sem tengjast efni viðkomandi
opinbers samnings, þ.m.t. eigindlegra, umhverfislegra og/eða félagslegra þátta. Slíkar forsendur geta t.d. náð yfir:
a) gæði, tæknilega kosti, útlit og notagildi, aðgengi, hönnun fyrir alla notendur, félagslega, umhverfislega og
nýjungakennda eiginleika og viðskipti og skilyrði þeirra,
b) skipulagningu, menntun, hæfi og reynslu starfsfólks sem framkvæma á samninginn, ef gæði starfsfólks sem
framkvæma á samninginn geta haft veruleg áhrif á framkvæmd hans, eða
c) þjónustu eftir verklok og tæknilega aðstoð, afhendingarskilmála, s.s. afhendingardag, afhendingarferli og
afhendingartíma eða frest til að ljúka verki.
Kostnaðarþátturinn getur einnig verið í formi fasts verðs eða kostnaðar þar sem rekstraraðilar keppa eingöngu á grundvelli
gæðaforsendna.
Aðildarríkin geta kveðið á um að samningsyfirvöld megi ekki nota verð eingöngu eða kostnað eingöngu sem einu
valforsenduna eða takmarkað notkun þeirra við tiltekna flokka samningsyfirvalda eða tilteknar tegundir samninga.

3.
Litið skal svo á að forsendur fyrir vali tilboðs tengist efni opinbers samnings ef þær varða verk, vöru eða
þjónustu, sem láta á í té samkvæmt samningnum, að einhverju leyti eða á einhverju stigi vistferils þeirra, þ.m.t. þættir sem
varða:
a) sérstakt ferli við framleiðslu, afhendingu eða viðskipti með slík verk, vöru eða þjónustu eða
b) sérstakt ferli á öðru stigi á vistferli þeirra,
jafnvel þótt slíkir þættir séu ekki hluti af þeim.
4.
Forsendur fyrir vali tilboðs skulu ekki hafa þau áhrif að veita samningsyfirvaldi ótakmarkað ákvörðunarvald.
Þær skulu tryggja möguleikann á virkri samkeppni og þeim skulu fylgja forskriftir sem gera kleift að athuga upplýsingar
frá bjóðendum á skilvirkan hátt til að meta hversu vel tilboðin uppfylla forsendur fyrir vali tilboðs. Í vafatilvikum skulu
samningsyfirvöld athuga á skilvirkan hátt áreiðanleika upplýsinga og sönnunargagna frá bjóðendum.
5.
Samningsyfirvöld skulu tilgreina í útboðsgögnum hvert mat þeirra er á hlutfallslegu vægi hverrar forsendu sem
valin er til að ákvarða fjárhagslega hagstæðasta tilboðið, nema það sé fundið á grundvelli verðs eingöngu.
Þetta vægi má setja fram sem ákveðið bil með hæfilegum hámarksvikmörkum.
Ef ekki er hægt að beita vægi vegna hlutlægra ástæðna skal samningsyfirvaldið tilgreina forsendurnar í forgangsröð eftir
mikilvægi þeirra.
68. gr.
Útreikningur vistferilskostnaðar
1.
Útreikningur vistferilskostnaðar skal, að því marki sem við á, taka til hluta eða alls eftirfarandi kostnaðar á
vistferli vöru, þjónustu eða verks:
a) kostnaðar sem samningsyfirvaldið eða aðrir notendur bera, s.s.:
i.

kostnaðar í tengslum við öflun,

ii. notkunarkostnaðar, s.s. við orkunotkun og notkun annarra auðlinda,
iii. viðhaldskostnaðar,
iv. úrvinnslukostnaðar, s.s. kostnaðar við söfnun og endurvinnslu.
b) kostnaðar sem skrifast á umhverfisleg úthrif í tengslum við vöru, þjónustu eða verk meðan á vistferli þeirra stendur, að
því tilskildu að hægt sé að ákvarða og sannreyna verðgildi þeirra; slíkur kostnaður getur falið í sér kostnað við losun
gróðurhúsalofttegunda og aðra losun mengandi efna og annan kostnað við það að draga úr loftslagsbreytingum.
2.
Þegar samningsyfirvöld meta kostnað með nálgun sem grundvallast á útreikningi á vistferilskostnaði skulu þau
taka fram í útboðsgögnum hvaða gögn bjóðendur þurfa að leggja fram og hvaða aðferð samningsyfirvaldið mun nota til að
ákvarða vistferilskostnað á grundvelli þessara gagna.
Aðferðin sem notuð er til að meta kostnað sem skrifast á umhverfisleg úthrif skal uppfylla öll eftirfarandi skilyrði:
a) byggja á hlutlægt sannprófanlegum viðmiðunum án mismununar. Sé hún ekki til endurtekinnar eða stöðugrar notkunar
skal hún sérstaklega ekki vera hagstæðari eða óhagstæðari tilteknum rekstraraðilum þannig að óréttmætt sé,
b) vera aðgengileg öllum hlutaðeigandi aðilum,
c) rekstraraðilar, sem sýna eðlilega kostgæfni, þ.m.t. rekstraraðilar frá þriðju löndum sem eru aðilar að samningnum um
opinber innkaup eða öðrum alþjóðasamningum sem Sambandið er bundið af, skulu geta lagt fram tilskilin gögn án
þess að leggja meira á sig en eðlilegt getur talist.

3.
Hafi sameiginleg aðferð við útreikning á vistferilskostnaði verið gerð skyldubundin með lagagerð Sambandsins,
skal beita henni við mat á vistferilskostnaði.
Skrá yfir slíkar lagagerðir og, ef nauðsyn krefur, framseldar gerðir sem styðja þær, er að finna í XIII. viðauka.
Framkvæmdastjórnin skal hafa vald til að samþykkja framseldar gerðir í samræmi við 87. gr. varðandi uppfærslu þessarar
skrár þegar uppfærsla hennar er nauðsynleg vegna samþykktar nýrrar löggjafar, sem gerir sameiginlega aðferð
skyldubundna, eða niðurfellingar eða breytingar á réttargerðum sem fyrir eru.
69. gr.
Óeðlilega lág tilboð
1.
Ef tilboð virðast óeðlilega lág miðað við verk, vöru eða þjónustu skulu samningsyfirvöld óska eftir því að
rekstraraðilar skýri verð eða kostnað sem fram kemur í tilboði.
2.

Skýringarnar, sem um getur í 1. mgr., geta einkum varðað:

a) hagkvæmni framleiðsluferlis, þjónustu eða byggingaraðferðar,
b) tæknilegar lausnir, sem hafa verið valdar, eða hvers konar óvenjulega hagstæðar aðstæður bjóðanda við framkvæmd
verks, afhendingu vöru eða veitingu þjónustu,
c) frumleika í tillögum bjóðanda varðandi verk, vöru eða þjónustu,
d) samræmi við skyldurnar sem um getur í 2. mgr. 18. gr.,
e) samræmi við skyldurnar sem um getur í 71. gr.,
f) möguleika bjóðanda á því að fá ríkisstyrki.
3.
Samningsyfirvöld skulu meta upplýsingarnar sem lagðar eru fram með viðræðum við bjóðanda. Þau mega aðeins
vísa frá tilboði ef sönnunargögnin sem lögð eru fram skýra ekki með viðunandi hætti hið lága verð eða kostnað sem lagður
er til, að teknu tilliti til þeirra atriða sem um getur í 2. mgr.
Samningsyfirvöld skulu vísa frá tilboði komist þau að raun um að tilboðið sé óeðlilega lágt vegna þess að það er ekki í
samræmi við gildandi skyldur sem um getur í 2. mgr. 18. gr.
4.
Ef samningsyfirvald kemst að raun um að tilboð sé óeðlilega lágt vegna þess að bjóðandi hafi fengið ríkisstyrk er
ekki hægt að vísa tilboðinu frá af þeirri ástæðu einni fyrr en samningsyfirvaldið hefur átt viðræður við bjóðanda og hann
reynist, að loknum hæfilegum fresti sem samningsyfirvaldið setur, ófær um að sanna að viðkomandi styrkur hafi verið
samrýmanlegur innri markaðnum í skilningi 107. gr. sáttmálans um starfshætti Evrópusambandsins. Ef samningsyfirvald
vísar tilboði frá við þessar aðstæður skal það tilkynna framkvæmdastjórninni um það.
5.
Að fenginni beiðni skulu aðildarríkin láta hinum aðildarríkjunum í té, með samvinnu á sviði stjórnsýslu, hvers
konar upplýsingar sem þau búa yfir, s.s. lög, reglugerðir, almennt gildandi kjarasamninga eða innlenda tæknistaðla, sem
tengjast sönnunargögnum og skjölum sem lögð eru fram í tengslum við atriðin sem talin eru upp í 2. mgr.
IV. KAFLI
Framkvæmd samnings
70. gr.
Skilyrði sem tengjast framkvæmd samnings
Samningsyfirvöld geta mælt fyrir um sérstök skilyrði varðandi framkvæmd samnings, að því tilskildu að þau tengist efni
samningsins, í skilningi 3. mgr. 67. gr., og séu tilgreind í útboðsauglýsingu eða í útboðsgögnum. Á meðal þessara skilyrða
geta verið efnahagsleg, nýsköpunartengd, umhverfisleg, félagsleg eða atvinnutengd sjónarmið.
71. gr.
Undirverktakastarfsemi
1.
Uppfylling undirverktaka á skyldunum sem um getur í 2. mgr. 18. gr. er tryggð með viðeigandi aðgerðum
lögbærra landsyfirvalda innan marka ábyrgða þeirra og valdsviða.

2.
Í útboðsgögnum getur samningsyfirvald óskað eftir því, eða óskað eftir því að kröfu aðildarríkis, að bjóðandi
tilgreini í tilboði sínu hvaða hluta samningsins hann hyggst láta þriðju aðila framkvæma sem undirverktaki og hverjir þeir
eru.
3.
Aðildarríki geta kveðið á um að samningsyfirvald skuli millifæra greiðslur, sem inna ber af hendi, beint til
undirverktaka fyrir þjónustu, vöru eða verk sem hann lætur rekstraraðila, sem opinber samningur hefur verið gerður við
(aðalverktaka), í té, fari undirverktaki fram á það og heimili eðli samningsins það. Slíkar ráðstafanir geta tekið til
viðeigandi aðferða til að gera aðalverktaka kleift að andmæla óréttmætum greiðslum. Tilhögun slíks greiðslumáta skal
útlistuð í útboðsgögnum.
4.

Ákvæði 1.–3. mgr. skulu ekki hafa áhrif á ábyrgð aðalverktakans.

5.
Að því er varðar verksamninga og þjónustu sem veita á í aðstöðu sem samningsyfirvaldið hefur beina umsjón
með, skal samningsyfirvaldið krefjast þess að aðalverktakinn láti því í té, eftir gerð samningsins og í síðasta lagi þegar
framkvæmd hans hefst, nafn, samskiptaupplýsingar og upplýsingar um lagalega fyrirsvarsmenn undirverktaka hans sem
taka þátt í slíkum verkum eða þjónustu, að svo miklu leyti sem það er vitað á þeim tímapunkti. Samningsyfirvaldið skal
krefjast þess að aðalverktakinn tilkynni því um allar breytingar á þeim upplýsingum á meðan samningurinn er í gildi auk
þess að veita tilskildar upplýsingar um alla nýja undirverktaka sem hann fær síðar til starfa við slík verk eða þjónustu.
Þrátt fyrir fyrstu undirgrein mega aðildarríkin leggja aðalverktakanum beint þá skyldu á herðar að veita tilskildar
upplýsingar.
Ef nauðsyn krefur, vegna b-liðar 6. mgr. þessarar greinar, skulu eigin yfirlýsingar undirverktaka fylgja tilskildum
upplýsingum eins og kveðið er á um í 59. gr. Í framkvæmdarráðstöfunum skv. 8. mgr. þessarar greinar má kveða á um að
undirverktakar, sem kynntir eru til sögunnar eftir gerð samnings, skuli leggja fram vottorð og önnur fylgiskjöl í stað eigin
yfirlýsingar.
Fyrsta undirgreinin gildir ekki um birgja.
Samningsyfirvöldin geta víkkað út eða geta verið krafin um það af aðildarríkjum að víkka út skyldurnar sem kveðið er á
um í fyrstu undirgrein, þannig að þær taki t.d. til:
a) vörusamninga, þjónustusamninga annarra en þeirra sem varða þjónustu sem veitt er í aðstöðu sem samningsyfirvaldið
hefur beina umsjón með eða birgja sem taka þátt í framkvæmd verk- eða þjónustusamninga,
b) undirverktaka hjá undirverktökum aðalverktakans eða neðar í undirverktakakeðjunni.
6.
Með það að markmiði að forðast brot á þeim skyldum sem um getur í 2. mgr. 18. gr., má grípa til viðeigandi
ráðstafana svo sem:
a) þegar landslög aðildarríkis kveða á um kerfi sameiginlegrar ábyrgðar undirverktaka og aðalverktaka skal aðildarríkið
tryggja að viðkomandi reglum sé beitt í samræmi við skilyrðin sem sett eru fram í 2. mgr. 18. gr.
b) Samningsyfirvöldin geta, í samræmi við 59., 60. og 61. gr., sannreynt eða geta verið krafin af aðildarríkjum um að
sannreyna hvort fyrir hendi séu ástæður til að útiloka undirverktaka samkvæmt 57. gr. Samningsyfirvöldin skulu, í
slíkum tilvikum, krefjast þess af rekstraraðilanum að hann skipti út undirverktaka þegar athugun á honum hefur leitt í
ljós að til staðar séu bindandi útilokunarástæður. Samningsyfirvaldið getur krafist þess af, eða aðildarríki gert þá kröfu
að það krefjist þess af rekstraraðila að skipta út undirverktaka þegar athugun á honum hefur leitt í ljós að til staðar séu
útilokunarástæður sem ekki eru bindandi.
7.
Aðildarríkin geta kveðið á um strangari reglur um ábyrgð í landslögum eða gengið lengra í landslögum varðandi
beinar greiðslur til undirverktaka, t.d. með því að kveða á um beinar greiðslur til undirverktaka án þess að þeir þurfi að fara
fram á það.
8.
Aðildarríki sem hafa kosið að kveða á um ráðstafanir samkvæmt 3., 5. eða 6. mgr. skulu tilgreina skilyrði fyrir
framkvæmd þessara ráðstafana í lögum eða stjórnsýslufyrirmælum, með hliðsjón af lögum Sambandsins. Aðildarríki geta
takmarkað gildissvið þeirra, t.d. við tilteknar tegundir samninga, tiltekna flokka samningsyfirvalda eða rekstraraðila eða
við tilteknar fjárhæðir.
72. gr.
Breyting samninga á gildistíma þeirra

1.
Samningum og rammasamningum getur verið breytt án þess að nýtt innkaupaferli fari fram í samræmi við þessa
tilskipun í sérhverju eftirfarandi tilvika:
a) án tillits til verðgildis þeirra þegar kveðið hefur verið á um breytingarnar í upphaflegu útboðsgögnunum í skýrum og
nákvæmum og ótvíræðum endurskoðunarákvæðum sem geta haft að geyma ákvæði um endurskoðun verðs eða
valmöguleika. Í slíkum ákvæðum skal tilgreina umfang og eðli mögulegra breytinga eða valmöguleika auk skilyrðanna
fyrir notkun þeirra. Þau skulu ekki kveða á um breytingar eða valmöguleika sem myndu breyta eðli samningsins eða
rammasamningsins í heild,
b) þegar um er að ræða viðbótarverk, -þjónustu eða -vörur af hálfu upprunalega verktakans sem hafa orðið nauðsynleg og
voru ekki hluti af upphaflegu innkaupunum, þegar breyting á verktaka:
i.

getur ekki átt sér stað af efnahagslegum eða tæknilegum ástæðum, svo sem kröfum um skiptihæfi eða
rekstrarsamhæfi við tækjabúnað, þjónustu eða uppsetningar sem keyptar voru á grundvelli upphaflegu innkaupanna
og

ii. myndi valda verulegu óhagræði eða talsverðri tvítekningu kostnaðar samningsyfirvaldsins.
Verðhækkun skal þó aldrei vera hærri en sem nemur 50% af verðmæti upphaflega samningsins. Þegar nokkrar
breytingar eru gerðar í röð, hver á eftir annarri, skulu þessi takmörk gilda um verðmæti hverrar breytingar. Slíkar
breytingar, sem gerðar eru hver á eftir annarri, skulu ekki gerðar í þeim tilgangi að sniðganga þessa tilskipun,
c) þegar öll eftirfarandi skilyrði eru uppfyllt:
i.

þörfin til breytinga kom til vegna aðstæðna sem samningsyfirvald sem sýnir kostgæfni gat ekki séð fyrir,

ii. breytingarnar hafa ekki áhrif á eðli samningsins í heild,
iii. verðhækkun er ekki hærri en sem nemur 50% af verðmæti upphaflega samningsins eða rammasamningsins. Þegar
nokkrar breytingar eru gerðar í röð, hver á eftir annarri, skulu þessi takmörk gilda um verðmæti hverrar breytingar.
Slíkar breytingar, sem gerðar eru hver á eftir annarri, skulu ekki gerðar í þeim tilgangi að sniðganga þessa
tilskipun,
d) þegar nýr verktaki kemur í stað þess sem samningsyfirvaldið hafði upphaflega gert samning við vegna:
i.

beitingar ótvíræðs ákvæðis um endurskoðun eða valmöguleika í samræmi við a-lið,

ii. þess að annar rekstraraðili, sem uppfyllir forsendur hæfismiðaðs vals sem upphaflega var komið á, gengur inn í
stöðu upphaflegs verktaka í heild eða að hluta í kjölfar endurskipulagningar fyrirtækis, þ.m.t. yfirtöku, samruna,
kaupa eða ógjaldfærni, að því tilskildu að þetta hafi ekki í för með sér aðrar verulegar breytingar á samningnum og
sé ekki gert í þeim tilgangi að sniðganga beitingu þessarar tilskipunar eða
iii. þess að samningsyfirvaldið sjálft tekur við skyldum aðalverktakans gagnvart undirverktökum hans þar sem kveðið
er á um þann möguleika í landslögum í samræmi við 71. gr.,
e) þegar breytingarnar, óháð verðmæti þeirra, eru ekki verulegar í skilningi 4. mgr.
Samningsyfirvöld sem hafa breytt samningi í þeim tilvikum sem sett eru fram í b- og c-lið þessarar málsgreinar skulu birta
tilkynningu þess efnis í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Slíkar tilkynningar skulu hafa að geyma upplýsingarnar sem
settar eru fram í G-hluta V. viðauka og skulu birtar í samræmi við 51. gr.
2.
Enn fremur, og án þess að þörf sé á að skýra hvort skilyrðin sem sett eru fram í a- til d-lið 4. mgr. séu uppfyllt, er
einnig heimilt að breyta samningum án þess að nýtt innkaupaferli fari fram í samræmi við þessa tilskipun þegar verðgildi
breytinganna er lægra en sem nemur eftirfarandi verðgildum:
i.

viðmiðunarfjárhæðunum sem settar eru fram í 4. gr. og

ii. 10% af upphaflegu verðmæti þjónustu- og vörusamninga og lægra en 15% af upphaflegu verðmæti verksamninga.
Hins vegar mega breytingarnar ekki hafa áhrif á eðli samningsins eða rammasamningsins í heild. Þegar nokkrar breytingar
eru gerðar í röð, hver á eftir annarri, skal meta verðmæti þeirra á grundvelli hreins uppsafnaðs verðmætis breytinganna.
3.
Að því er varðar útreikning verðsins sem um getur í 2. mgr. og b- og c-lið 1. mgr. skal uppfært verð vera
viðmiðunargildi þegar samningurinn hefur að geyma verðbótaákvæði.

4.
Breyting á samningi eða rammasamningi á gildistíma þeirra skal talin veruleg í skilningi e-liðar 1. mgr. þegar
hún gerir samninginn eða rammasamninginn annars efnis en þann sem upphaflega var gerður. Breyting skal ávallt, með
fyrirvara um 1. og 2. mgr., teljast veruleg þegar eitt eða fleiri eftirfarandi skilyrða eru uppfyllt:
a) breytingin hefur í för með sér skilyrði sem, hefðu þau verið hluti af upphaflega innkaupaferlinu, hefðu gert öðrum
umsækjendum kleift að vera með í því en þeim sem upphaflega voru valdir eða gert samþykkt annars tilboðs en þess,
sem var upphaflega samþykkt, mögulegt eða dregið viðbótarþátttakendur að innkaupaferlinu,
b) breytingin breytir efnahagslegu jafnvægi samningsins eða rammasamningsins í þágu verktakans með hætti, sem ekki
var gert ráð fyrir í upphaflega samningnum eða rammasamningnum,
c) breytingin víkkar verulega út gildissvið samningsins eða rammasamningsins,
d) nýr verktaki kemur í stað þess sem samningsyfirvaldið hafði upphaflega gert samning við, í öðrum tilvikum en þeim
sem kveðið er á um í d-lið 1. mgr.
5.
Krafist skal nýs innkaupaferlis í samræmi við þessa tilskipun fyrir aðrar breytingar á ákvæðum opinbers
samnings eða rammasamnings á meðan gildistíma hans stendur en þær sem kveðið er á um í 1. og 2. mgr.
73. gr.
Slit samninga
Aðildarríkin skulu tryggja að samningsyfirvöld hafi möguleika á að slíta opinberum samningi meðan á gildistíma hans
stendur, a.m.k. við eftirfarandi aðstæður og samkvæmt þeim skilyrðum sem kveðið er á um í gildandi landslögum:
a) ef gerð hefur verið veruleg breyting á samningnum sem hefði átt að leiða til nýs innkaupaferlis í samræmi við 72. gr.,
b) ef verktakinn var, á þeim tíma þegar samningurinn var gerður, í einhverri þeirri stöðu sem um getur í 1. mgr. 57. gr. og
hefði því átt að vera útilokaður frá innkaupaferlinu,
c) ef ekki hefði átt að gera samninginn við verktakann í ljósi alvarlegs brots á skyldum samkvæmt sáttmálunum og
þessari tilskipun sem lýst hefur verið yfir af Evrópudómstólnum með málsmeðferð skv. 258. gr. sáttmálans um
starfshætti Evrópusambandsins.
III. BÁLKUR
SÉRSTAKT INNKAUPAFYRIRKOMULAG
I. KAFLI
Félagsþjónusta og önnur sértæk þjónusta
74. gr.
Gerð samninga um félagsþjónustu og aðra sértæka þjónustu
Opinberir samningar um félagsþjónustu og aðra sértæka þjónustu, sem talin er upp í XIV. viðauka, skulu gerðir í samræmi
við þennan kafla ef verðmæti samninganna er jafnhátt eða hærra en viðmiðunarfjárhæðin í d-lið 4. mgr.
75. gr.
Birting tilkynninga
1.
Samningsyfirvöld, sem hafa í hyggju að gera opinberan samning um þá þjónustu sem um getur í 74. gr., skulu
láta vita um fyrirætlan sína með einhverjum þeim hætti sem hér segir:
a) með útboðstilkynningu, sem skal hafa að geyma þær upplýsingar sem um getur í H-hluta V. viðauka, í samræmi við
stöðluðu eyðublöðin sem um getur í 51. gr., eða
b) með kynningartilkynningu, sem skal birt endurtekið og innihalda þær upplýsingar sem settar eru fram í I-hluta V.
viðauka. Í kynningartilkynningunni skal vísað sérstaklega til þeirrar tegundar þjónustu sem gera á samninga um. Þar
skal koma fram að samningarnir verði gerðir án frekari birtingar og áhugasömum rekstraraðilum boðið að láta áhuga
sinn í ljós skriflega.
Fyrsta undirgrein skal þó ekki gilda þar sem hefði verið hægt að nota samningskaup án undangenginnar auglýsingar, í
samræmi við 32. gr., við gerð opinbers þjónustusamnings.

2.
Samningsyfirvöld, sem gert hafa opinberan samning um þjónustuna sem um getur í 74. gr., skulu láta vita um
niðurstöðu innkaupaferlisins með tilkynningu um samningsgerð, sem skal innihalda upplýsingarnar sem um getur í J-hluta
V. viðauka, í samræmi við stöðluðu eyðublöðin sem um getur í 51. gr., Þau hafa þó heimild til að safna slíkum
tilkynningum saman og senda þær ársfjórðungslega. Í því tilviki skulu þau senda samsafnaðar tilkynningar innan 30 daga
frá lokum hvers ársfjórðungs.
3.
Framkvæmdastjórnin skal taka upp stöðluðu eyðublöðin, sem um getur í 1. og 2. mgr. þessarar greinar, með
framkvæmdargerðum. Þessar framkvæmdargerðir skulu samþykktar í samræmi við ráðgjafarnefndarmeðferðina sem um
getur í 2. mgr. 89. gr.
4.

Tilkynningarnar, sem um getur í þessari grein, skulu birtar í samræmi við 51. gr.
76. gr.

Meginreglur um val tilboða
1.
Aðildarríkin skulu setja landsreglur um gerð samninga sem heyra undir þennan kafla til að tryggja að
samningsyfirvöld uppfylli meginreglur um gagnsæi og jafna meðferð rekstraraðila. Aðildarríkjunum er frjálst að ákveða
hvaða málsmeðferðarreglur gilda svo lengi sem slíkar reglur gera samningsyfirvöldum kleift að taka tillit til sérstakra
eiginleika þjónustunnar sem um er að ræða.
2.
Aðildarríkin skulu sjá til þess að samningsyfirvöld geti tekið tillit til þarfarinnar á að tryggja gæði, samfellu,
aðgengi að, viðráðanlegt verð á, framboð á og heildstæði þjónustunnar, sérþarfa mismunandi flokka notenda, þ.m.t. illra
settra og berskjaldaðra hópa, aðkomu og valdeflingar notenda og nýsköpunar. Aðildarríkin geta einnig kveðið á um að val
á þjónustuveitanda fari fram á grundvelli þess tilboðs sem býður besta hlutfall milli verðs og gæða að teknu tilliti til gæðaog sjálfbærniviðmiðana fyrir félagsþjónustu.
77. gr.
Samningar bundnir við ákveðna hópa um tiltekna þjónustu
1.
Aðildarríkin geta kveðið á um að samningsyfirvöldum sé heimilt að binda við stofnanir réttinn til þátttöku í
útboðum vegna opinberra samninga eingöngu á sviði þeirrar heilbrigðisþjónustu, félagsþjónustu og þjónustu á sviði
menningarmála sem um getur í 74. gr. og heyrir undir CPV-kóðana 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0,
79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4, 80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, frá
85000000-9 til 85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4, 98133110-8.
2.
Stofnun, sem um getur í 1. mgr., skal uppfylla öll eftirfarandi skilyrði:
a) hafa það að markmiði að veita opinbera þjónustu sem tengist veitingu þeirrar þjónustu sem um getur í 1. mgr.,
b) hagnaður er endurfjárfestur í þágu markmiða stofnunarinnar. Ef hagnaði er úthlutað eða endurúthlutað ætti það að
byggjast á þátttökusjónarmiðum,
c) stjórnskipulag eða eignarhaldsfyrirkomulag stofnunarinnar sem framkvæmir samninginn byggist á meginreglunum um
eignarhald starfsmanna eða þátttöku, eða krefst virkrar þátttöku starfsmanna, notenda eða hagsmunaaðila, og
d) hlutaðeigandi samningsyfirvald hefur ekki gert samning við stofnunina um viðkomandi þjónustu samkvæmt þessari
grein á síðustu þremur árum.
3.

Hámarksgildistími samningsins skal ekki vera lengri en þrjú ár.

4.

Í útboðsauglýsingu skal vísað til þessarar greinar.

5.
Þrátt fyrir 92. gr. skal framkvæmdastjórnin meta áhrif þessarar greinar og leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og
ráðið eigi síðar en 18. apríl 2019.
II. KAFLI
Reglur um hönnunarsamkeppnir
78. gr.
Gildissvið
Þessi kafli gildir um:
a) hönnunarsamkeppni sem efnt er til með það fyrir augum að gera opinberan þjónustusamning,

b) hönnunarsamkeppni þar sem þátttakendur fá verðlaun og/eða greiðslur.
Í þeim tilvikum, sem um getur í a-lið fyrstu málsgreinar þessarar greinar, er viðmiðunarfjárhæðin, sem um getur í 4. gr.,
reiknuð út á grundvelli áætlaðs verðmætis opinbera þjónustusamningsins án virðisaukaskatts, þ.m.t. öll verðlaun og/eða
greiðslur til þátttakenda.
Í þeim tilvikum, sem um getur í b-lið fyrstu málsgreinar þessarar greinar, merkir viðmiðunarfjárhæð heildarfjárhæð
verðlauna og greiðslna, þ.m.t. áætlað verðmæti opinbers þjónustusamnings án virðisaukaskatts, sem kynni að vera gerður
síðar skv. 4. mgr. 32. gr., ef samningsyfirvaldið hefur tilkynnt að það hafi í hyggju að gera slíkan samning í tilkynningu
um samkeppnina.
79. gr.
Tilkynningar
1.
Samningsyfirvöld, sem hyggjast halda hönnunarsamkeppni, skulu láta vita af fyrirætlun sinni með tilkynningu
um samkeppnina.
Hafi þau í hyggju að gera þjónustusamning síðar, í samræmi við 4. mgr. 32. gr., skal það koma fram í tilkynningunni um
samkeppnina.
2.
Samningsyfirvöld, sem hafa haldið hönnunarsamkeppni, skulu senda tilkynningu um úrslit samkeppninnar í
samræmi við 51. gr. og þau skulu geta fært sönnur á sendingardaginn.
Ef afhending upplýsinga um niðurstöður hönnunarsamkeppni kynni að hindra framkvæmd laga, ganga gegn
almannahagsmunum eða gæti skaðað lögmæta viðskiptahagsmuni tiltekinna, opinberra eða einkarekinna fyrirtækja eða
réttmæta samkeppni milli þjónustuveitenda er heimilt að birta ekki slíkar upplýsingar.
3.
Tilkynningarnar sem um getur í 1. og 2. mgr. þessarar greinar skulu birtar í samræmi við 2.–6. mgr. 51. gr. og
52. gr. Þær skulu hafa að geyma upplýsingarnar sem settar eru fram í E-hluta V. viðauka annars vegar og F-hluta V.
viðauka hins vegar, á stöðluðum eyðublöðum.
Framkvæmdastjórnin skal taka upp þessi stöðluðu eyðublöð með framkvæmdargerðum. Þessar framkvæmdargerðir skulu
samþykktar í samræmi við ráðgjafarnefndarmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 89. gr.
80. gr.
Reglur um tilhögun hönnunarsamkeppna og val þátttakenda
1.
Þegar hönnunarsamkeppnir eru haldnar skulu samningsyfirvöld nota aðferðir sem eru lagaðar að ákvæðum I.
bálks og þessa kafla.
2.

Aðgangur að hönnunarsamkeppnum má ekki takmarkast við:

a) yfirráðasvæði eða hluta af yfirráðasvæði aðildarríkis,
b) það að þátttakendur séu annaðhvort einstaklingar eða lögaðilar þótt þess kunni að vera krafist í lögum aðildarríkisins
þar sem samkeppnin er haldin.
3.
Ef hönnunarsamkeppni er bundin við takmarkaðan fjölda þátttakenda skulu samningsyfirvöld mæla fyrir um
skýrar hæfiskröfur án mismununar. Umsækjendur, sem boðin er þátttaka, skulu ætíð vera nægilega margir til að tryggja
raunverulega samkeppni.
81. gr.
Samsetning dómnefndar
Dómnefnd skal aðeins skipuð einstaklingum sem eru óháðir þátttakendum í samkeppninni. Ef tiltekinnar, faglegrar
menntunar og hæfis er krafist af þátttakendum í samkeppni skal a.m.k. einn þriðji hluti dómnefndarmanna hafa þá sömu
eða sambærilega menntun og hæfi.
82. gr.
1.

Ákvarðanir dómnefndar
Dómnefndin skal vera sjálfstæð í ákvörðunum og áliti sínu.

2.
Hún skal rannsaka áætlanir og verkefni, sem umsækjendur leggja fram, undir nafnleynd og eingöngu á
grundvelli forsendna sem eru tilgreindar í tilkynningu um samkeppni.

3.
Dómnefndin skal skrá flokkun sína á tillögum, eftir kostum þeirra, í skýrslu sem nefndarmenn undirrita ásamt
athugasemdum nefndarinnar og þeim atriðum sem kunna að þarfnast skýringar.
4.

Halda skal nafnleynd þar til álit eða ákvörðun dómnefndar liggur fyrir.

5.
Umsækjendum kann að vera boðið, ef þörf krefur, að svara spurningum sem dómnefndin hefur skráð í
fundargerð til að skýra einhverja þætti tillagnanna.
6.

Rita skal ítarlega fundargerð af viðræðum dómnefndarmanna og umsækjenda.
IV. BÁLKUR
STJÓRNUNARHÆTTIR
83. gr.

Framfylgd
1.
Til þess að tryggja rétta og skilvirka framkvæmd með skilvirkum hætti skulu aðildarríkin tryggja að eitt eða fleiri
yfirvöld, aðilar eða stofnanir framkvæmi a.m.k. þau verkefni sem sett eru fram í þessari grein. Þau skulu skýra
framkvæmdastjórninni frá öllum yfirvöldum, aðilum eða stofnunum sem eru bærar til að sinna þessum verkefnum.
2.

Aðildarríkin skulu tryggja að eftirlit sé haft með beitingu reglna um opinber innkaup.

Þegar eftirlitsyfirvöld eða stofnanir uppgötva, að eigin frumkvæði eða að fengnum upplýsingum þar um, tiltekin brot eða
kerfislæg vandamál, skulu þau hafa vald til að upplýsa landsbundin endurskoðunaryfirvöld, dómstóla eða önnur viðeigandi
yfirvöld eða stofnanir, svo sem umboðsmann, þjóðþing eða nefndir, um þau.
3.
Niðurstöður eftirlitsaðgerða samkvæmt 2. mgr. skulu gerðar aðgengilegar almenningi með viðeigandi
upplýsingaleiðum. Niðurstöðurnar skulu enn fremur látnar framkvæmdastjórninni í té. Til dæmis má fella þær inn í
eftirlitsskýrslurnar sem um getur í annarri undirgrein þessarar málsgreinar.
Eigi síðar en 18. apríl 2017 og á þriggja ára fresti eftir það skulu aðildarríkin leggja eftirlitsskýrslu fyrir
framkvæmdastjórnina með upplýsingum, ef við á, um algengustu ástæður rangrar beitingar eða réttaróvissu, þ.m.t.
hugsanleg kerfislæg eða viðvarandi vandamál við beitingu reglnanna, um þátttöku lítilla og meðalstórra fyrirtækja í
opinberum innkaupum og um að koma í veg fyrir, greina og tilkynna á viðeigandi hátt um tilvik um svik, spillingu,
hagsmunaárekstra og alvarlegar misfellur í tengslum við útboð.
Framkvæmdastjórnin getur, þó ekki oftar en á þriggja ára fresti, óskað eftir því að aðildarríkin leggi fram upplýsingar um
framkvæmd landsbundinna áætlana um opinberar innkaupastefnur í reynd.
Að því er varðar þessa málsgrein og 4. mgr. þessarar greinar skulu „lítil og meðalstór fyrirtæki“ teljast skilgreind á sama
hátt og í tilmælum framkvæmdastjórnarinnar 2003/361/EB ( 39).
Á grundvelli gagna sem berast samkvæmt þessari málsgrein skal framkvæmdastjórnin reglulega gefa út skýrslu um
framkvæmd landsbundinna stefna á sviði opinberra innkaupa og bestu starfsvenjur varðandi þær á innri markaðnum.
4.

Aðildarríki skulu tryggja að:

a) upplýsingar og leiðbeiningar um túlkun og beitingu laga Sambandsins um opinber innkaup séu tiltækar án endurgjalds
til að aðstoða samningsyfirvöld og rekstraraðila, einkum lítil og meðalstór fyrirtæki, við rétta beitingu á reglum
Sambandsins um opinber innkaup, og
b) stuðningur sé fyrir hendi fyrir samningsyfirvöld að því er varðar skipulagningu og framkvæmd innkaupaferla.
5.
Aðildarríkin skulu, án þess að það hafi áhrif á almennar málsmeðferðarreglur og vinnuaðferðir sem
framkvæmdastjórnin hefur komið á fyrir samskipti sín og tengsl við aðildarríkin, tilnefna tengilið fyrir samstarf við
framkvæmdastjórnina að því er varðar beitingu löggjafar um opinber innkaup.

(39)

Tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 6. maí 2003 um skilgreininguna á örfyrirtækjum, litlum fyrirtækjum og meðalstórum fyrirtækjum (Stjtíð. ESB L 124, 20.5.2003, bls. 36).

6.
Samningsyfirvöld skulu, a.m.k. á gildistíma samnings, geyma afrit af öllum gerðum samningum að verðmæti
sem nemur eftirfarandi fjárhæðum eða hærra:
a) 1 000 000 evrur, þegar um er að ræða opinbera vöru- eða þjónustusamninga,
b) 10 000 000 evrur þegar um er að ræða opinbera verksamninga.
Samningsyfirvöld skulu veita aðgang að þessum samningum; þó er heimilt að synja um aðgang að tilteknum skjölum eða
upplýsingaatriðum að því marki og með þeim skilyrðum sem kveðið er á um í gildandi reglum Sambandsins eða reglum í
hverju aðildarríki fyrir sig um aðgang að skjölum og gagnavernd.
84. gr.
Stakar skýrslur um innkaupaferli vegna samninga
1.
Fyrir hvern samning eða rammasamning sem heyrir undir þessa tilskipun og í hvert sinn sem gagnvirku
innkaupakerfi er komið á fót, skulu samningsyfirvöld semja skriflega skýrslu þar sem koma skal fram a.m.k. eftirfarandi:
a) nafn og heimilisfang samningsyfirvalds og efni og verðmæti samningsins, rammasamningsins eða gagnvirka
innkaupakerfisins,
b) eftir atvikum, niðurstöður hæfismiðaðs vals og/eða fækkunar skv. 65. og 66. gr., þ.e.a.s.:
i.

nöfn þeirra umsækjenda eða bjóðenda sem urðu fyrir valinu og ástæðurnar fyrir vali þeirra,

ii. nöfn þeirra umsækjenda eða bjóðenda sem vísað var frá og ástæðurnar fyrir frávísun þeirra,
c) ástæður fyrir frávísun tilboða sem reynast vera óeðlilega lág,
d) nafn þess bjóðanda sem varð fyrir valinu og ástæðurnar fyrir því að tilboð hans var valið og hvaða hluta samningsins
eða rammasamningsins bjóðandinn, sem valinn var, hyggst fá þriðju aðila til að vinna sem undirverktaka, ef það er
vitað; ásamt nöfnum undirverktaka aðalverktakans, ef einhverjir eru, ef það er vitað á þeim tímapunkti,
e) þegar um er að ræða samkeppnisútboð með samningsviðræðum og samkeppnisviðræður, aðstæðurnar sem mælt er
fyrir um í 26. gr. og eru rökstuðningur fyrir notkun þessa innkaupaferlis,
f) þegar um er að ræða samningskaup án undangenginnar auglýsingar, aðstæðurnar sem um getur í 32. gr. og eru
rökstuðningur fyrir notkun þessa innkaupaferlis,
g) eftir atvikum, ástæður fyrir því að samningsyfirvöld hafa ákveðið að gera ekki samning eða rammasamning eða koma
á fót gagnvirku innkaupakerfi,
h) eftir atvikum, ástæður fyrir því að notaðar hafa verið aðrar samskiptaaðferðir en rafrænar við framlagningu tilboða,
i) eftir atvikum, hagsmunaárekstrar sem greindir hafa verið og ráðstafanir sem gripið hefur verið til vegna þeirra.
Þessarar skýrslu er ekki krafist að því er varðar samninga sem byggjast á rammasamningum sem gerðir eru í samræmi við
3. mgr. 33. gr. eða a-lið 4. mgr. 33. gr.
Að svo miklu leyti sem tilkynningin um samningsgerð, sem gerð er skv. 50. gr. eða 2. mgr. 75. gr., inniheldur
upplýsingarnar sem krafist er samkvæmt þessari málsgrein, er samningsyfirvöldum heimilt að vísa til þeirrar tilkynningar.
2.
Samningsyfirvöld skulu skrá framvindu allra innkaupaferla, hvort sem þau eru rafræn eða ekki. Í því skyni skulu
þau sjá til þess að geymd séu fullnægjandi gögn til að rökstyðja ákvarðanir sem teknar eru á öllum stigum
innkaupaferlisins, s.s. gögn um samskipti við rekstraraðila og innri umfjöllun, samningu útboðsgagna, viðræður eða
samningsviðræður, ef einhverjar eru, val og gerð samnings. Gögnin skulu geymd í a.m.k. þrjú ár frá dagsetningu
ákvörðunar um samningsgerð.
3.
Skýrslan, eða helstu þættir hennar, skal send framkvæmdastjórninni eða þar til bærum yfirvöldum, aðilum eða
stofnunum sem um getur í 83. gr., fari þau fram á það.
85. gr.
Skýrslugjöf innanlands og tölfræðilegar upplýsingar
1.
Framkvæmdastjórnin skal fara yfir gæði og heilleika þeirra upplýsinga sem lesa má út úr tilkynningunum sem
um getur í 48., 49., 50., 75. og 79. gr. og sem birtar eru í samræmi við VIII. viðauka.

Ef gæði og heilleiki gagnanna sem um getur í fyrstu undirgrein þessarar málsgreinar er ekki í samræmi við þær skyldur,
sem mælt er fyrir um í 48. gr. (1. mgr.), 49. gr., 50. gr. (1. mgr.), 75. gr. (2. mgr.) og 79. gr. (3. mgr.), skal
framkvæmdastjórnin óska eftir frekari upplýsingum frá hlutaðeigandi aðildarríki. Hlutaðeigandi aðildarríki skal láta í té
þær tölfræðilegu upplýsingar sem upp á vantar og framkvæmdastjórnin óskaði eftir innan hæfilegs tíma.
2.
Eigi síðar en 18. apríl 2017 og á þriggja ára fresti eftir það skulu aðildarríkin senda framkvæmdastjórninni
skýrslu með tölfræðilegum upplýsingum um innkaup, sem hefðu heyrt undir þessa tilskipun hefði verðmæti þeirra farið
yfir viðeigandi viðmiðunarfjárhæð sem mælt er fyrir um í 4. gr., og skal koma fram í henni mat á samanlögðu
heildarverðmæti slíkra innkaupa á tímabilinu sem um er að ræða. Matið getur einkum verið byggt á gögnum sem tiltæk eru
vegna landsbundinna krafna um birtingu eða á mati byggðu á úrtaki.
Skýrslan má vera hluti af skýrslunni sem um getur í 3. mgr. 83. gr.
3.
Aðildarríkin skulu láta framkvæmdastjórninni í té upplýsingar um skipulag stofnana sinna í tengslum við
framkvæmd, eftirlit með og framfylgd þessarar tilskipunar, sem og um landsbundin framtaksverkefni til að leiðbeina eða
aðstoða við framkvæmd reglna Sambandsins um opinber innkaup eða til að bregðast við áskorunum varðandi framkvæmd
þessara reglna.
Þessar upplýsingar mega vera hluti af skýrslunni sem um getur í 3. mgr. 83. gr.
86. gr.
Samvinna á sviði stjórnsýslu
1.
Aðildarríkin skulu veita hvert öðru gagnkvæma aðstoð og gera ráðstafanir um skilvirka samvinnu sín á milli í
því skyni að skiptast á upplýsingum um þau málefni sem um getur í 42., 43., 44., 57., 59., 60., 62., 64. og 69. gr. Þau skulu
tryggja að farið verði með upplýsingarnar sem þau skiptast á sem trúnaðarmál.
2.
Lögbær yfirvöld allra hlutaðeigandi aðildarríkja skulu skiptast á upplýsingum í samræmi við þær reglur um
vernd persónuupplýsinga sem kveðið er á um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB ( 40) og tilskipun
Evrópuþingsins og ráðsins 2002/58/EB ( 41).
3.
Til að prófa hentugleika upplýsingakerfisins fyrir innri markaðinn (IM-upplýsingakerfisins), sem komið var á fót
með reglugerð (ESB) nr. 1024/2012, til að skiptast á upplýsingum sem heyra undir þessa tilskipun, skal hleypa af
stokkunum tilraunaverkefni eigi síðar en 18. apríl 2015.
V. BÁLKUR
FRAMSELT VALD, FRAMKVÆMDARVALD OG LOKAÁKVÆÐI
87. gr.
Beiting framsals
1.
Framkvæmdastjórninni er falið vald til að samþykkja framseldar gerðir, sbr. þó skilyrðin sem mælt er fyrir um í
þessari grein.
2.
Framkvæmdastjórnin skal hafa heimild til óákveðins tíma til að samþykkja framseldu gerðirnar, sem um getur í
6., 22., 23., 56. og 68. gr., frá 17. apríl 2014.
3.
Evrópuþinginu eða ráðinu er hvenær sem er heimilt að afturkalla framsal valds sem um getur í 6., 22., 23., 56. og
68. gr. Með ákvörðun um afturköllun skal bundinn endi á framsal valdsins sem tilgreint er í ákvörðuninni. Ákvörðunin
öðlast gildi daginn eftir birtingu hennar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins eða síðar, eftir því sem tilgreint er í
ákvörðuninni. Hún skal ekki hafa áhrif á gildi framseldra gerða sem þegar eru í gildi.
4.
ráðinu.

Um leið og framkvæmdastjórnin samþykkir framselda gerð skal hún samtímis tilkynna það Evrópuþinginu og

5.
Framseld gerð, sem er samþykkt skv. 6., 22., 23., 56. og 68. gr., skal því aðeins öðlast gildi að Evrópuþingið eða
ráðið hafi ekki haft uppi nein andmæli innan tveggja mánaða frá tilkynningu um gerðina til Evrópuþingsins og ráðsins eða
ef bæði Evrópuþingið og ráðið hafa upplýst framkvæmdastjórnina, áður en fresturinn er liðinn, um þá fyrirætlan sína að
hreyfa ekki andmælum. Þetta tímabil skal framlengt um tvo mánuði að frumkvæði Evrópuþingsins eða ráðsins.

(40)
(41)

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31).
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2002/58/EB frá 12. júlí 2002 um vinnslu persónuupplýsinga og um verndun einkalífs á sviði rafrænna fjarskipta (tilskipun um friðhelgi einkalífsins og rafræn fjarskipti) (Stjtíð. EB L 201, 31.7.2002,
bls. 37).

88. gr.
Flýtimeðferð
1.
Framseldar gerðir, sem samþykktar eru samkvæmt þessari grein, skulu öðlast gildi án tafar og gilda svo lengi
sem engin andmæli eru lögð fram í samræmi við 2. mgr. Í tilkynningu til Evrópuþingsins og ráðsins um framselda gerð
skal taka fram ástæður þess að flýtimeðferðinni er beitt.
2.
Evrópuþingið eða ráðið getur andmælt framseldri gerð í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 5. mgr. 87.
gr. Í slíku tilviki skal framkvæmdastjórnin fella gerðina tafarlaust úr gildi í kjölfar tilkynningar um ákvörðun
Evrópuþingsins eða ráðsins um andmæli.
89. gr.
Nefndarmeðferð
1.
Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar ráðgjafanefndar um opinber innkaup sem komið var á fót með 1. gr.
ákvörðunar 71/306/EBE ( 42). Þessi nefnd skal vera nefnd í skilningi reglugerðar (ESB) nr. 182/2011.
2.

Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 4. gr. reglugerðar (ESB) nr. 182/2011.

3.

Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. gr. reglugerðar (ESB) nr. 182/2011.
90. gr.

Lögleiðing og umbreytingarákvæði
1.
Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en
18. apríl 2016. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ráðstafana.
2.
Þrátt fyrir 1. mgr. þessarar greinar er aðildarríkjunum heimilt að fresta beitingu 1. mgr. 22. gr. til 18. október
2018, nema skylt sé að nota rafrænar aðferðir skv. 34., 35. eða 36. gr., 37. gr. (3. mgr.), 51. gr. (2. mgr.) eða 53. gr.
Þrátt fyrir 1. mgr. þessarar greinar mega aðildarríkin fresta beitingu 1. mgr. 22. gr. að því er varðar miðlægar
innkaupastofnanir til 18. apríl 2017.
Kjósi aðildarríki að fresta beitingu 1. mgr. 22. gr. skal það aðildarríki kveða á um að samningsyfirvöld geti valið á milli
þess að nota eftirfarandi samskiptaaðferðir við öll samskipti og upplýsingaskipti:
a) rafrænar aðferðir í samræmi við 22. gr.,
b) póst eða annan viðeigandi miðil,
c) bréfasíma,
d) sambland af þessum aðferðum.
3.
Þrátt fyrir 1. mgr. þessarar greinar mega aðildarríkin fresta beitingu annarrar undirgreinar 2. mgr. 59. gr. til 18.
apríl 2018.
4.
Þrátt fyrir 1. mgr. þessarar greinar mega aðildarríkin fresta beitingu annarrar undirgreinar 5. mgr. 59. gr. til 18.
október 2018.
5.

Þrátt fyrir 1. mgr. þessarar greinar mega aðildarríkin fresta beitingu 2. mgr. 61. gr. til 18. október 2018.

6.
Þegar aðildarríkin samþykkja ráðstafanirnar sem um getur í 1.–5. mgr. skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun
eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.
7.
Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni
sem tilskipun þessi nær til.
91. gr.
Niðurfelling
Tilskipun 2004/18/EB er felld úr gildi frá og með 18. apríl 2016.
Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir í þessa tilskipun og skulu þær lesnar með hliðsjón af
samsvörunartöflunni í XV. viðauka.

(42)

Ákvörðun ráðsins 71/306/EBE frá 26. júlí 1971 um stofnun ráðgjafarnefndar um opinbera verksamninga (Stjtíð. EB L 185, 16.8.1971, bls. 15).

92. gr.
Athugun
Framkvæmdastjórnin skal athuga efnahagsleg áhrif notkunar þeirra viðmiðunarfjárhæða sem settar eru fram í 4. gr. á innri
markaðinn, einkum að því er varðar þætti svo sem gerð samninga yfir landamæri og viðskiptakostnað og gefa
Evrópuþinginu og ráðinu skýrslu um málið fyrir 18. apríl 2019.
Framkvæmdastjórnin skal, þegar það er hægt og við hæfi, taka til skoðunar að leggja til að viðmiðunarfjárhæðir sem eiga
við samkvæmt samningnum um opinber innkaup verði hækkaðar í næstu viðræðum. Verði einhver breyting á þeim
viðmiðunarfjárhæðum sem eiga við samkvæmt samningnum um opinber innkaup, skal tillaga að nýrri löggjöf um
breytingar á viðmiðunarfjárhæðunum, sem settar eru fram í þessari tilskipun, fylgja skýrslunni, þar sem við á.
93. gr.
Gildistaka
Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
94. gr.
Viðtakendur
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Strassborg 26. febrúar 2014.
Fyrir hönd Evrópuþingsins
M. SCHULZ
forseti.

Fyrir hönd ráðsins,
D. KOURKOULAS
forseti.

I. VIÐAUKI
YFIRVÖLD Á VEGUM RÍKISINS
BELGÍA
1.

Services publics fédéraux (Ráðuneyti):

1.

Federale Overheidsdiensten (Ráðuneyti):

SPF Chancellerie du Premier Ministre

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

SPF Personnel et Organisation

FOD Kanselarij Personeel en Organisatie

SPF Budget et Contrôle de la Gestion

FOD Budget en Beheerscontrole

SPF Technologie de
Communication (Fedict)

l’Information

et

de

la

FOD Informatie(Fedict)

en

Communicatietechnologie

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et
Coopération au Développement

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking

SPF Intérieur

FOD Binnenlandse Zaken

SPF Finances

FOD Financiën

SPF Mobilité et Transports

FOD Mobiliteit en Vervoer

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de
Sécurité Sociale

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van
sociale Zekerheid

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire
et Environnement

FOD
Volksgezondheid,
Voedselketen en Leefmilieu

SPF Justice

FOD Justitie

SPF Economie, PME, Classes moyennes et Energie

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Ministère de la Défense

Ministerie van Landsverdediging

Service public de programmation Intégration sociale,
Lutte contre la pauvreté et Economie sociale

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke
Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie

Service
public
fédéral
Développement durable

Programmatorische
federale
Duurzame Ontwikkeling

Overheidsdienst

Programmatorische
Wetenschapsbeleid

Overheidsdienst

de

Programmation

Service public fédéral de Programmation Politique
scientifique

Veiligheid

federale

van

de

2.

Régie des Bâtiments

2.

Regie der Gebouwen

Office national de Sécurité sociale

Rijksdienst voor sociale Zekerheid

Institut national d’Assurance sociales pour travailleurs
indépendants

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen

Institut national d’Assurance Maladie-Invalidité

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

Office national des Pensions

Rijksdienst voor Pensioenen

Caisse auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering

Fond des Maladies professionnelles

Fonds voor Beroepsziekten

Office national de l’Emploi

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening

BÚLGARÍA
Администрация на Народното събрание
Aдминистрация на Президента
Администрация на Министерския съвет
Конституционен съд
Българска народна банка
Министерство на външните работи
Министерство на вътрешните работи
Министерство на държавната администрация и административната реформа
Министерство на извънредните ситуации
Министерство на земеделието и храните
Министерство на здравеопазването
Министерство на икономиката и енергетиката
Министерство на културата
Министерство на образованието и науката
Министерство на околната среда и водите
Министерство на отбраната
Министерство на правосъдието
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на транспорта
Министерство на труда и социалната политика
Министерство на финансите
Ríkisstofnanir, ríkisnefndir, framkvæmdastofnanir og önnur ríkisyfirvöld sem komið er á fót með lögum eða ráðherraráðsúrskurði og sem
hafa með höndum hlutverk sem tengist beitingu framkvæmdavalds:
Агенция за ядрено регулиране
Висшата атестационна комисия

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране
Държавна комисия по сигурността на информацията
Комисия за защита на конкуренцията
Комисия за защита на конкуренцията
Комисия за защита от дискриминация
Комисия за регулиране на съобщенията
Комисия за финансов надзор
Патентно ведомство на Република България
Сметна палата на Република България
Агенция за приватизация
Агенция за следприватизационен контрол
Български институт по метрология
Държавна агенция „Архиви“
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“
Държавна агенция „Национална сигурност“
Държавна агенция за бежанците
Държавна агенция за българите в чужбина
Държавна агенция за закрила на детето
Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
Държавна агенция за младежта и спорта
Държавна агенция по горите
Държавна агенция по туризма
Държавна комисия по стоковите борси и тържища
Институт по публична администрация и европейска интеграция
Национален статистически институт
Национална агенция за оценяване и акредитация
Националната агенция за професионално образование и обучение
Национална комисия за борба с трафика на хора
Агенция „Митници“
Агенция за държавна и финансова инспекция
Агенция за държавни вземания
Агенция за социално подпомагане
Агенция за хората с увреждания
Агенция по вписванията
Агенция по геодезия, картография и кадастър
Агенция по енергийна ефективност
Агенция по заетостта
Агенция по обществени поръчки
Българска агенция за инвестиции
Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“
Дирекция „Материално-техническо осигуряване и социално обслужване“ на Министерство на вътрешните работи
Дирекция „Оперативно издирване“ на Министерство на вътрешните работи
Дирекция „Финансово-ресурсно осигуряване“ на Министерство на вътрешните работи
Дирекция за национален строителен контрол

Държавна комисия по хазарта
Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
Изпълнителна агенция „Борба с градушките“
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“
Изпълнителна агенция „Военни клубове и информация“
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“
Изпълнителна агенция „Държавна собственост на Министерството на отбраната“
Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“
Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества“
Изпълнителна агенция „Морска администрация“
Изпълнителна агенция „Национален филмов център“
Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация“
Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“
Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“
Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
Изпълнителна агенция по лекарствата
Изпълнителна агенция по лозата и виното
Изпълнителна агенция по околна среда
Изпълнителна агенция по почвените ресурси
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството
Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Изпълнителна агенция по трансплантация
Изпълнителна агенция по хидромелиорации
Комисията за защита на потребителите
Контролно-техническата инспекция
Национален център за информация и документация
Национален център по радиобиология и радиационна защита
Национална агенция за приходите
Национална ветеринарномедицинска служба
Национална служба „Полиция“
Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“
Национална служба за растителна защита
Национална служба за съвети в земеделието
Национална служба по зърното и фуражите
Служба „Военна информация“
Служба „Военна полиция“
Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“
Авиоотряд 28
TÉKKLAND
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo financí
Ministerstvo kultury

Ministerstvo obrany
Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zahraničních věcí
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Poslanecká sněmovna PČR
Senát PČR
Kancelář prezidenta
Český statistický úřad
Český úřad zeměměřičský a katastrální
Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad pro ochranu osobních údajů
Bezpečnostní informační služba
Národní bezpečnostní úřad
Česká akademie věd
Vězeňská služba
Český báňský úřad
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Správa státních hmotných rezerv
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Česká národní banka
Energetický regulační úřad
Úřad vlády České republiky
Ústavní soud
Nejvyšší soud
Nejvyšší správní soud
Nejvyšší státní zastupitelství
Nejvyšší kontrolní úřad
Kancelář Veřejného ochránce práv
Grantová agentura České republiky
Státní úřad inspekce práce
Český telekomunikační úřad

DANMÖRK
Folketinget
Rigsrevisionen

Statsministeriet
Udenrigsministeriet
Beskæftigelsesministeriet
5 styrelser og institutioner (5 stjórnsýsluskrifstofur og stofnanir)
Domstolsstyrelsen
Finansministeriet
5 styrelser og institutioner (5 stjórnsýsluskrifstofur og stofnanir)
Forsvarsministeriet
5 styrelser og institutioner (5 stjórnsýsluskrifstofur og stofnanir)
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (Ýmsar stjórnsýsluskrifstofur og stofnanir, þ.m.t. Statens Serum
Institut)
Justitsministeriet
Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (Ríkislögreglustjóri, saksóknari, 1 stjórnarstofnun og
allmargar stjórnsýsluskrifstofur)
Kirkeministeriet
10 stiftsøvrigheder (10 biskupsumdæmisyfirvöld)
Kulturministeriet — Menningarmálaráðuneytið
4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 deildir og allmargar stjórnsýslustofnanir)
Miljøministeriet
5 styrelser (5 stjórnsýsluskrifstofur)
Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration
1 styrelse (1 stjórnsýsluskrifstofa)
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
4 direktorater og institutioner (4 stjórnarstofnanir og stofnanir)
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (Ýmsar stjórnsýsluskrifstofur og -stofnanir,
þ.m.t. rannsóknarmiðstöðin á Risø og aðrar rannsóknar- og menntastofnanir ríkisins)
Skatteministeriet
1 styrelse og institutioner (1 stjórnsýsluskrifstofa og allmargar stofnanir)
Velfærdsministeriet
3 styrelser og institutioner (3 stjórnsýsluskrifstofur og allmargar stofnanir)
Transportministeriet
7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (7 stjórnsýsluskrifstofur og stofnanir, þ.m.t. samstarfsfyrirtæki um
Eyrarsundsbrúna, Øresundsbrokonsortiet)
Undervisningsministeriet
3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 stjórnsýsluskrifstofur, 4 menntastofnanir og 5 aðrar stofnanir)
Økonomi- og Erhvervsministeriet
Adskillige styrelser og institutioner (Ýmsar stjórnsýsluskrifstofur og stofnanir)
Klima- og Energiministeriet
3 styrelser og institutioner (3 stjórnsýsluskrifstofur og stofnanir)

ÞÝSKALAND
Auswärtiges Amt
Bundeskanzleramt

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
Bundesministerium für Bildung und Forschung
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Bundesministerium der Finanzen
Bundesministerium des Innern (aðeins almenn innkaup)
Bundesministerium für Gesundheit
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Bundesministerium der Justiz
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Bundesministerium der Verteidigung (ekki hergögn)
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

EISTLAND
Vabariigi Presidendi Kantselei
Eesti Vabariigi Riigikogu
Eesti Vabariigi Riigikohus
Riigikontroll
Õiguskantsler
Riigikantselei
Rahvusarhiiv
Haridus- ja Teadusministeerium
Justiitsministeerium
Kaitseministeerium
Keskkonnaministeerium
Kultuuriministeerium
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Põllumajandusministeerium
Rahandusministeerium
Siseministeerium
Sotsiaalministeerium
Välisministeerium
Keeleinspektsioon
Riigiprokuratuur
Teabeamet
Maa-amet
Keskkonnainspektsioon
Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus
Muinsuskaitseamet
Patendiamet
Tarbijakaitseamet
Riigihangete Amet
Taimetoodangu Inspektsioon
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Veterinaar- ja Toiduamet

Konkurentsiamet
Maksu –ja Tolliamet
Statistikaamet
Kaitsepolitseiamet
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet
Piirivalveamet
Politseiamet
Eesti Kohtuekspertiisi Instituut
Keskkriminaalpolitsei
Päästeamet
Andmekaitse Inspektsioon
Ravimiamet
Sotsiaalkindlustusamet
Tööturuamet
Tervishoiuamet
Tervisekaitseinspektsioon
Tööinspektsioon
Lennuamet
Maanteeamet
Veeteede Amet
Julgestuspolitsei
Kaitseressursside Amet
Kaitseväe Logistikakeskus
Tehnilise Järelevalve Amet

ÍRLAND
President’s Establishment
Houses of the Oireachtas — [Þingið]
Department of the Taoiseach — [Forsætisráðherra]
Central Statistics Office
Department of Finance
Office of the Comptroller and Auditor General
Office of the Revenue Commissioners
Office of Public Works
State Laboratory
Office of the Attorney General
Office of the Director of Public Prosecutions
Valuation Office
Office of the Commission for Public Service Appointments
Public Appointments Service
Office of the Ombudsman
Chief State Solicitor’s Office
Department of Justice, Equality and Law Reform
Courts Service
Prisons Service

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests
Department of the Environment, Heritage and Local Government
Department of Education and Science
Department of Communications, Energy and Natural Resources
Department of Agriculture, Fisheries and Food
Department of Transport
Department of Health and Children
Department of Enterprise, Trade and Employment
Department of Arts, Sports and Tourism
Department of Defence
Department of Foreign Affairs
Department of Social and Family Affairs
Department of Community, Rural and Gaeltacht — [svæði þar sem gelíska er töluð] Affairs
Arts Council
National Gallery

GRIKKLAND
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Υπουργείο Ανάπτυξης
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υπουργείο Πολιτισμού
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Γενική Γραμματεία Ισότητας
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων
Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος

Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας
Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας
Εθνικό Τυπογραφείο
Γενικό Χημείο του Κράτους
Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας
Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Πατρών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Πολυτεχνείο Κρήτης
Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων
Αιγινήτειο Νοσοκομείο
Αρεταίειο Νοσοκομείο
Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης
Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων
Γενικό Επιτελείο Στρατού
Γενικό Επιτελείο Ναυτικού
Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας
Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Γενική Γραμματεία Εμπορίου

SPÁNN
Presidencia de Gobierno
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación
Ministerio de Justicia
Ministerio de Defensa
Ministerio de Economía y Hacienda
Ministerio del Interior
Ministerio de Fomento
Ministerio de Educación, Política Social y Deportes
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
Ministerio de Trabajo e Inmigración
Ministerio de la Presidencia
Ministerio de Administraciones Públicas
Ministerio de Cultura
Ministerio de Sanidad y Consumo
Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Ministerio de Vivienda
Ministerio de Ciencia e Innovación
Ministerio de Igualdad

FRAKKLAND
1.

Ráðuneyti
Services du Premier ministre
Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports
Ministère chargé de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales
Ministère chargé de la justice
Ministère chargé de la défense
Ministère chargé des affaires étrangères et européennes
Ministère chargé de l’éducation nationale
Ministère chargé de l’économie, des finances et de l’emploi
Secrétariat d’Etat aux transports
Secrétariat d’Etat aux entreprises et au commerce extérieur
Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité
Ministère chargé de la culture et de la communication
Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Ministère chargé de l’agriculture et de la pêche
Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche
Ministère chargé de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables
Secrétariat d’Etat à la fonction publique
Ministère chargé du logement et de la ville
Secrétariat d’Etat à la coopération et à la francophonie
Secrétariat d’Etat à l’outre-mer
Secrétariat d’Etat à la jeunesse, des sports et de la vie associative
Secrétariat d’Etat aux anciens combattants
Ministère chargé de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du co-développement
Secrétariat d’Etat en charge de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques
Secrétariat d’Etat aux affaires européennes,
Secrétariat d’Etat aux affaires étrangères et aux droits de l’homme
Secrétariat d’Etat à la consommation et au tourisme
Secrétariat d’Etat à la politique de la ville
Secrétariat d’Etat à la solidarité
Secrétariat d’Etat en charge de l’industrie et de la consommation
Secrétariat d’Etat en charge de l’emploi
Secrétariat d’Etat en charge du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme et des services
Secrétariat d’Etat en charge de l’écologie
Secrétariat d’Etat en charge du développement de la région-capitale
Secrétariat d’Etat en charge de l’aménagement du territoire

2.

Stofnanir, óháð yfirvöld og lögsagnarumdæmi
Présidence de la République

Assemblée Nationale
Sénat
Conseil constitutionnel
Conseil économique et social
Conseil supérieur de la magistrature
Agence française contre le dopage
Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
Autorité de régulation des communications électroniques et des postes
Autorité de sûreté nucléaire
Autorité indépendante des marchés financiers
Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel
Commission d’accès aux documents administratifs
Commission consultative du secret de la défense nationale
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques
Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité
Commission nationale de déontologie de la sécurité
Commission nationale du débat public
Commission nationale de l’informatique et des libertés
Commission des participations et des transferts
Commission de régulation de l’énergie
Commission de la sécurité des consommateurs
Commission des sondages
Commission de la transparence financière de la vie politique
Conseil de la concurrence
Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
Conseil supérieur de l’audiovisuel
Défenseur des enfants
Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité
Haute autorité de santé
Médiateur de la République
Cour de justice de la République
Tribunal des Conflits
Conseil d’Etat
Cours administratives d’appel
Tribunaux administratifs
Cour des Comptes
Chambres régionales des Comptes
Cours et tribunaux de l’ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d’Appel, Tribunaux d’instance et Tribunaux de grande instance)
3.

Opinberar innlendar stofnanir
Académie de France à Rome
Académie de marine

Académie des sciences d’outre-mer
Académie des technologies
Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)
Agence de biomédicine
Agence pour l’enseignement du français à l’étranger
Agence française de sécurité sanitaire des aliments
Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail
Agence Nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs
Agences de l’eau
Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des migrations
Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT
Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH)
Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances
Agence nationale pour l’indemnisation des français d’outre-mer (ANIFOM)
Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA)
Bibliothèque publique d’information
Bibliothèque nationale de France
Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg
Caisse des Dépôts et Consignations
Caisse nationale des autoroutes (CNA)
Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)
Caisse de garantie du logement locatif social
Casa de Velasquez
Centre d’enseignement zootechnique
Centre d’études de l’emploi
Centre d’études supérieures de la sécurité sociale
Centres de formation professionnelle et de promotion agricole
Centre hospitalier des Quinze-Vingts
Centre international d’études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)
Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale
Centre des Monuments Nationaux
Centre national d’art et de culture Georges Pompidou
Centre national des arts plastiques
Centre national de la cinématographie
Centre National d’Etudes et d’expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)
Centre national du livre
Centre national de documentation pédagogique
Centre national des uvres universitaires et scolaires (CNOUS)
Centre national professionnel de la propriété forestière
Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S)
Centres d’éducation populaire et de sport (CREPS)
Centres régionaux des uvres universitaires (CROUS)

Collège de France
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres
Conservatoire National des Arts et Métiers
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon
Conservatoire national supérieur d’art dramatique
Ecole centrale de Lille
Ecole centrale de Lyon
École centrale des arts et manufactures
École française d’archéologie d’Athènes
École française d’Extrême-Orient
École française de Rome
École des hautes études en sciences sociales
Ecole du Louvre
École nationale d’administration
École nationale de l’aviation civile (ENAC)
École nationale des Chartes
École nationale d’équitation
Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’environnement de Strasbourg
Écoles nationales d’ingénieurs
Ecole nationale d’ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes
Écoles nationales d’ingénieurs des travaux agricoles
École nationale de la magistrature
Écoles nationales de la marine marchande
École nationale de la santé publique (ENSP)
École nationale de ski et d’alpinisme
École nationale supérieure des arts décoratifs
École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre
École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix
Écoles nationales supérieures d’arts et métiers
École nationale supérieure des beaux-arts
École nationale supérieure de céramique industrielle
École nationale supérieure de l’électronique et de ses applications (ENSEA)
Ecole nationale supérieure du paysage de Versailles
Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’information et des bibliothécaires
Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale
Écoles nationales vétérinaires
École nationale de voile
Écoles normales supérieures
École polytechnique
École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)
École de sylviculture Crogny (Aube)
École de viticulture et d’nologie de la Tour- Blanche (Gironde)

École de viticulture — Avize (Marne)
Etablissement national d’enseignement agronomique de Dijon
Établissement national des invalides de la marine (ENIM)
Établissement national de bienfaisance Koenigswarter
Établissement public du musée et du domaine national de Versailles
Fondation Carnegie
Fondation Singer-Polignac
Haras nationaux
Hôpital national de Saint-Maurice
Institut des hautes études pour la science et la technologie
Institut français d’archéologie orientale du Caire
Institut géographique national
Institut National de l’origine et de la qualité
Institut national des hautes études de sécurité
Institut de veille sanitaire
Institut National d’enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes
Institut National d’Etudes Démographiques (I.N.E.D)
Institut National d’Horticulture
Institut National de la jeunesse et de l’éducation populaire
Institut national des jeunes aveugles — Paris
Institut national des jeunes sourds — Bordeaux
Institut national des jeunes sourds — Chambéry
Institut national des jeunes sourds — Metz
Institut national des jeunes sourds — Paris
Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)
Institut national de la propriété industrielle
Institut National de la Recherche Agronomique (I.N.R.A)
Institut National de la Recherche Pédagogique (I.N.R.P)
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (I.N.S.E.R.M)
Institut national d’histoire de l’art (I.N.H.A.)
Institut national de recherches archéologiques préventives
Institut National des Sciences de l’Univers
Institut National des Sports et de l’Education Physique
Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements inadaptés
Instituts nationaux polytechniques
Instituts nationaux des sciences appliquées
Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)
Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)
Institut de Recherche pour le Développement
Instituts régionaux d’administration
Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l’environnement (Agro Paris Tech)
Institut supérieur de mécanique de Paris
Institut Universitaires de Formation des Maîtres

Musée de l’armée
Musée Gustave-Moreau
Musée national de la marine
Musée national J.-J.-Henner
Musée du Louvre
Musée du Quai Branly
Muséum National d’Histoire Naturelle
Musée Auguste-Rodin
Observatoire de Paris
Office français de protection des réfugiés et apatrides
Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC)
Office national de la chasse et de la faune sauvage
Office National de l’eau et des milieux aquatiques
Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP)
Office universitaire et culturel français pour l’Algérie
Ordre national de la Légion d’honneur
Palais de la découverte
Parcs nationaux
Universités
4.

Aðrar opinberar innlendar stofnanir
Union des groupements d’achats publics (UGAP)
Agence Nationale pour l’emploi (A.N.P.E)
Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF)
Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS)
Caisse Nationale d’Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS)

KRÓATÍA
Hrvatski sabor
Predsjednik Republike Hrvatske
Ured predsjednika Republike Hrvatske
Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti
Vlada Republike Hrvatske
uredi Vlade Republike Hrvatske
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Ministarstvo financija
Ministarstvo obrane
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Ministarstvo unutarnjih poslova
Ministarstvo pravosuđa
Ministarstvo uprave
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture

Ministarstvo poljoprivrede
Ministarstvo turizma
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
Ministarstvo branitelja
Ministarstvo socijalne politike i mladih
Ministarstvo zdravlja
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Ministarstvo kulture
državne upravne organizacije
uredi državne uprave u županijama
Ustavni sud Republike Hrvatske
Vrhovni sud Republike Hrvatske
sudovi
Državno sudbeno vijeće
državna odvjetništva
Državnoodvjetničko vijeće
pravobraniteljstva
Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Hrvatska narodna banka
državne agencije i uredi
Državni ured za reviziju

ÍTALÍA
Innkaupastofnanir
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministero degli Affari esteri
Ministero dell’Interno
Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)
Ministero della Difesa
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche
Aðrar opinberar innlendar stofnanir:
CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)

KÝPUR
Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο
Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης

Υπουργικό Συμβούλιο
Βουλή των Αντιπροσώπων
Δικαστική Υπηρεσία
Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας
Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας
Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως
Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού
Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου
Γραφείο Προγραμματισμού
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας
Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών
Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών
Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων
Υπουργείο Άμυνας
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος
Τμήμα Γεωργίας
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες
Τμήμα Δασών
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
Μετεωρολογική Υπηρεσία
Τμήμα Αναδασμού
Υπηρεσία Μεταλλείων
Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών
Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών
Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως
Αστυνομία
Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου
Τμήμα Φυλακών
Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού
Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Εργασίας
Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου
Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου
Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο
Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας
Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Υπουργείο Εσωτερικών
Επαρχιακές Διοικήσεις
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών
Πολιτική Άμυνα
Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων
Υπηρεσία Ασύλου
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Οικονομικών
Τελωνεία
Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων
Στατιστική Υπηρεσία
Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών
Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού
Κυβερνητικό Τυπογραφείο
Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων
Τμήμα Δημοσίων Έργων
Τμήμα Αρχαιοτήτων
Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας
Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας
Τμήμα Οδικών Μεταφορών
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
Υπουργείο Υγείας
Φαρμακευτικές Υπηρεσίες
Γενικό Χημείο
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
Οδοντιατρικές Υπηρεσίες
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

LETTLAND
Ráðuneyti, skrifstofur ráðherra sérstakra verkefna og undirstofnanir þeirra
Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes
Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošas iestādes
Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes

Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes
Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes
Satversmes aizsardzības birojs
Aðrar ríkisstofnanir
Augstākā tiesa
Centrālā vēlēšanu komisija
Finanšu un kapitāla tirgus komisija
Latvijas Banka
Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes
Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes
Satversmes tiesa
Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes
Valsts kontrole
Valsts prezidenta kanceleja
Tiesībsarga birojs
Nacionālā radio un televīzijas padome
Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Aðrar ríkisstofnanir sem heyra ekki undir ráðuneyti)

LITHÁEN
Prezidentūros kanceliarija
Seimo kanceliarija
Stofnanir sem eru ábyrgar gagnvart Seimas [Þingið]: Lietuvos mokslo taryba
Seimo kontrolierių įstaiga
Valstybės kontrolė
Specialiųjų tyrimų tarnyba
Valstybės saugumo departamentas
Konkurencijos taryba
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras
Vertybinių popierių komisija
Ryšių reguliavimo tarnyba
Nacionalinė sveikatos taryba
Etninės kultūros globos taryba
Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba
Valstybinė kultūros paveldo komisija
Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Valstybinė lietuvių kalbos komisija
Vyriausioji rinkimų komisija

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija
Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba.
Vyriausybės kanceliarija
Stofnanir sem eru ábyrgar gagnvart Vyriausybė [Ríkisstjórnin]:
Ginklų fondas
Informacinės visuomenės plėtros komitetas
Kūno kultūros ir sporto departamentas
Lietuvos archyvų departamentas
Mokestinių ginčų komisija
Statistikos departamentas
Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas
Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba
Viešųjų pirkimų tarnyba
Narkotikų kontrolės departamentas
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija
Valstybinė lošimų priežiūros komisija
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
Vyriausioji administracinių ginčų komisija
Draudimo priežiūros komisija
Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas
Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras.
Konstitucinis Teismas
Lietuvos bankas
Aplinkos ministerija
Stofnanir sem heyra undir Aplinkos ministerija [Umhverfisráðuneytið]:
Generalinė miškų urėdija
Lietuvos geologijos tarnyba
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba
Lietuvos standartizacijos departamentas
Nacionalinis akreditacijos biuras
Valstybinė metrologijos tarnyba
Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija.
Finansų ministerija
Stofnanir sem heyra undir Finansų ministerija [Fjármálaráðuneytið]:
Muitinės departamentas
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba
Valstybinė mokesčių inspekcija
Finansų ministerijos mokymo centras.
Krašto apsaugos ministerija
Stofnanir sem heyra undir Krašto apsaugos ministerija [Varnarmálaráðuneytið]:
Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas
Centralizuota finansų ir turto tarnyba

Karo prievolės administravimo tarnyba
Krašto apsaugos archyvas
Krizių valdymo centras
Mobilizacijos departamentas
Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba
Infrastruktūros plėtros departamentas
Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras.
Lietuvos kariuomenė
Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos
Kultūros ministerija
Stofnanir sem heyra undir Kultūros ministerija [Menningarmálaráðuneytið]:
Kultūros paveldo departamentas
Valstybinė kalbos inspekcija.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Stofnanir sem heyra undir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija [Ráðuneyti atvinnumála og almannatrygginga]:
Garantinio fondo administracija
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
Lietuvos darbo birža
Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba
Trišalės tarybos sekretoriatas
Socialinių paslaugų priežiūros departamentas
Darbo inspekcija
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba
Ginčų komisija
Techninės pagalbos neįgaliesiems centras
Neįgaliųjų reikalų departamentas.
Susisiekimo ministerija
Stofnanir sem heyra undir Susisiekimo ministerija [Ráðuneyti samgöngu- og fjarskiptamála]:
Lietuvos automobilių kelių direkcija
Valstybinė geležinkelio inspekcija
Valstybinė kelių transporto inspekcija
Pasienio kontrolės punktų direkcija.
Sveikatos apsaugos ministerija
Stofnanir sem heyra undir Sveikatos apsaugos ministerija [Heilbrigðisráðuneytið]:
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba
Valstybinė ligonių kasa
Valstybinė medicininio audito inspekcija
Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba
Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba
Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba
Farmacijos departamentas

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras
Lietuvos bioetikos komitetas
Radiacinės saugos centras.
Švietimo ir mokslo ministerija
Stofnanir sem heyra undir Švietimo ir mokslo ministerija [Ráðuneyti menntamála og vísinda]:
Nacionalinis egzaminų centras
Studijų kokybės vertinimo centras.
Teisingumo ministerija
Stofnanir sem heyra undir Teisingumo ministerija [Dómsmálaráðuneytið]:
Kalėjimų departamentas
Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba
Europos teisės departamentas.
Ūkio ministerija
Stofnanir sem heyra undir Ūkio ministerija [Efnahagsmálaráðuneytið]:
Įmonių bankroto valdymo departamentas
Valstybinė energetikos inspekcija
Valstybinė ne maisto produktų inspekcija
Valstybinis turizmo departamentas.
Užsienio reikalų ministerija
Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų
Vidaus reikalų ministerija
Stofnanir sem heyra undir Vidaus reikalų ministerija [Innanríkisráðuneytið]:
Asmens dokumentų išrašymo centras
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba
Gyventojų registro tarnyba
Policijos departamentas
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas
Turto valdymo ir ūkio departamentas
Vadovybės apsaugos departamentas
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Valstybės tarnybos departamentas
Informatikos ir ryšių departamentas
Migracijos departamentas
Sveikatos priežiūros tarnyba
Bendrasis pagalbos centras.
Žemės ūkio ministerija
Stofnanir sem heyra undir Žemės ūkio ministerija [Landbúnaðarráðuneytið]:
Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė žemės tarnyba
Valstybinė augalų apsaugos tarnyba
Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba
Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba

Žuvininkystės departamentas
Teismai [Dómstólar]:
Lietuvos Aukščiausiasis Teismas
Lietuvos apeliacinis teismas
Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas
apygardų teismai
apygardų administraciniai teismai
apylinkių teismai
Nacionalinė teismų administracija
Generalinė prokuratūra
Aðrir aðilar opinberrar stjórnsýslu (institucijos [rannsóknarstofnanir], įstaigos [stofnanir], tarnybos [umboðsskrifstofur])
Aplinkos apsaugos agentūra
Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija
Aplinkos projektų valdymo agentūra
Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba
Miško sanitarinės apsaugos tarnyba
Valstybinė miškotvarkos tarnyba
Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras
Lietuvos AIDS centras
Nacionalinis organų transplantacijos biuras
Valstybinis patologijos centras
Valstybinis psichikos sveikatos centras
Lietuvos sveikatos informacijos centras
Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras
Valstybinis aplinkos sveikatos centras
Respublikinis mitybos centras
Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras
Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras
Visuomenės sveikatos ugdymo centras
Muitinės kriminalinė tarnyba
Muitinės informacinių sistemų centras
Muitinės laboratorija
Muitinės mokymo centras
Valstybinis patentų biuras
Lietuvos teismo ekspertizės centras
Centrinė hipotekos įstaiga
Lietuvos metrologijos inspekcija
Civilinės aviacijos administracija
Lietuvos saugios laivybos administracija
Transporto investicijų direkcija
Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija
Pabėgėlių priėmimo centras
LÚXEMBORG

Ministère d’Etat
Ministère des Affaires Etrangères et de l’Immigration
Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural
Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement
Ministère de la Culture, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche
Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur
Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle
Ministère de l’Egalité des chances
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Famille et de l’Intégration
Ministère des Finances
Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative
Ministère de l’Intérieur et de l’Aménagement du territoire
Ministère de la Justice
Ministère de la Santé
Ministère de la Sécurité sociale
Ministère des Transports
Ministère du Travail et de l’Emploi
Ministère des Travaux publics

UNGVERJALAND
Egészségügyi Minisztérium
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Honvédelmi Minisztérium
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Külügyminisztérium
Miniszterelnöki Hivatal
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
Pénzügyminisztérium
Szociális és Munkaügyi Minisztérium
Központi Szolgáltatási Főigazgatóság

MALTA
Uffiċċju tal-Prim Ministru (Embætti forsætisráðherra)
Ministeru għall-Familja u Solidarjeta’ Soċjali (Ráðuneyti fjölskyldumála og félagslegrar samstöðu)
Ministeru ta' l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ráðuneyti menntunar, ungmenna og atvinnu)
Ministeru tal-Finanzi (Fjármálaráðuneytið)
Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Auðlinda- og innviðaráðuneytið)
Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ráðuneyti ferða- og menningarmála)
Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Dóms- og innanríkisráðuneytið)
Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Dreifbýlis- og umhverfismálaráðuneytið)
Ministeru għal Għawdex (Ráðuneyti Gozo)

Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Ráðuneyti heilbrigðismála, öldrunarmála og samfélagsþjónustu)
Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Utanríkisráðuneytið)
Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ráðuneyti fjárfestinga, iðnaðar og upplýsingatækni)
Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Samkeppnis- og fjarskiptaráðuneytið)
Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ráðuneyti þéttbýlisskipulags og vega)

HOLLAND
Ministerie van Economische Zaken
Bestuursdepartement
Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Rijksvoorlichtingsdienst
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bestuursdepartement
Centrale Archiefselectiedienst (CAS)
Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)
Agentschap Korps Landelijke Politiediensten
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC)
Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ)
Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS)
Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES)
Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI)
Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (Stoðþjónusta sem fellur undir aðalframkvæmdastjóra og aðstoðarframkvæmdastjóra)
Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk)
Ministerie van Defensie — (Varnarmálaráðuneytið)
Bestuursdepartement
Commando Diensten Centra (CDC)
Defensie Telematica Organisatie (DTO)
Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst
De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst
Defensie Materieel Organisatie (DMO)
Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie
Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie
Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie
Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO)
Ministerie van Economische Zaken
Bestuursdepartement
Centraal Planbureau (CPB)
SenterNovem
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM)
Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
Economische Voorlichtingsdienst (EVD)

Agentschap Telecom
Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo)
Regiebureau Inkoop Rijksoverheid
Octrooicentrum Nederland
Consumentenautoriteit
Ministerie van Financiën
Bestuursdepartement
Belastingdienst Automatiseringscentrum
Belastingdienst
de afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (deildir skatt- og tollyfirvalda víðs vegar um Holland)
Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (incl. Economische Controle dienst (ECD))
Belastingdienst Opleidingen
Dienst der Domeinen
Ministerie van Justitie
Bestuursdepartement
Dienst Justitiële Inrichtingen
Raad voor de Kinderbescherming
Centraal Justitie Incasso Bureau
Openbaar Ministerie
Immigratie en Naturalisatiedienst
Nederlands Forensisch Instituut
Dienst Terugkeer & Vertrek
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bestuursdepartement
Dienst Regelingen (DR)
Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD)
Algemene Inspectiedienst (AID)
Dienst Landelijk Gebied (DLG)
Voedsel en Waren Autoriteit (VWA)
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Bestuursdepartement
Inspectie van het Onderwijs
Erfgoedinspectie
Centrale Financiën Instellingen
Nationaal Archief
Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid
Onderwijsraad
Raad voor Cultuur
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Bestuursdepartement
Inspectie Werk en Inkomen
Agentschap SZW
Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Bestuursdepartement
Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart
Directoraat-generaal Personenvervoer
Directoraat-generaal Water
Centrale diensten (Þjónustudeildir ríkisins)
Sameiginlegar þjónustudeildir Organisatie Verkeer en Watersaat
Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI
Rijkswaterstaat, Bestuur
De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (Svæðisþjónusta aðalskrifstofu opinberra framkvæmda og vatnsstjórnunar)
De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (Sérfræðiþjónustudeildir aðalskrifstofu opinberra framkvæmda og
vatnsstjórnunar)
Adviesdienst Geo-Informatie en ICT
Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV)
Bouwdienst
Corporate Dienst
Data ICT Dienst
Dienst Verkeer en Scheepvaart
Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW)
Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ)
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)
Waterdienst
Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie
Port state Control
Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO)
Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht
Toezichthouder Beheer Eenheid Water
Toezichthouder Beheer Eenheid Land
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Bestuursdepartement
Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie
Directoraat-generaal Ruimte
Directoraat-general Milieubeheer
Rijksgebouwendienst
VROM Inspectie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Bestuursdepartement
Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken
Inspectie Gezondheidszorg
Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Sociaal en Cultureel Planbureau
Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Eerste Kamer der Staten-Generaal
Raad van State

Algemene Rekenkamer
Nationale Ombudsman
Kanselarij der Nederlandse Orden
Kabinet der Koningin
Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken

AUSTURRÍKI
Bundeskanzleramt
Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten
Bundesministerium für Finanzen
Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend
Bundesministerium für Inneres
Bundesministerium für Justiz
Bundesministerium für Landesverteidigung
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft
Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung
Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H
Bundesbeschaffung G.m.b.H
Bundesrechenzentrum G.m.b.H

PÓLLAND
Kancelaria Prezydenta RP
Kancelaria Sejmu RP
Kancelaria Senatu RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Sąd Najwyższy
Naczelny Sąd Administracyjny
Wojewódzkie sądy administracyjne
Sądy powszechne — rejonowe, okręgowe i apelacyjne
Trybunał Konstytucyjny
Najwyższa Izba Kontroli
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
Biuro Ochrony Rządu
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Centralne Biuro Antykorupcyjne
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Gospodarki
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Ministerstwo Obrony Narodowej
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ministerstwo Skarbu Państwa
Ministerstwo Sprawiedliwości
Ministerstwo Infrastruktury
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Zdrowia
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Regulacji Energetyki
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Urząd Transportu Kolejowego
Urząd Dozoru Technicznego
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców
Urząd Zamówień Publicznych
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Urząd Lotnictwa Cywilnego
Urząd Komunikacji Elektronicznej
Wyższy Urząd Górniczy
Główny Urząd Miar
Główny Urząd Geodezji i Kartografii
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego
Główny Urząd Statystyczny
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Państwowa Komisja Wyborcza
Państwowa Inspekcja Pracy
Rządowe Centrum Legislacji
Narodowy Fundusz Zdrowia
Polska Akademia Nauk
Polskie Centrum Akredytacji
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji
Polska Organizacja Turystyczna
Polski Komitet Normalizacyjny
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Komisja Nadzoru Finansowego

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej
Komenda Główna Policji
Komenda Główna Straży Granicznej
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
Główny Inspektorat Transportu Drogowego
Główny Inspektorat Farmaceutyczny
Główny Inspektorat Sanitarny
Główny Inspektorat Weterynarii
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Agencja Wywiadu
Agencja Mienia Wojskowego
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Agencja Rynku Rolnego
Agencja Nieruchomości Rolnych
Państwowa Agencja Atomistyki
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej
Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Agencja Rezerw Materiałowych
Narodowy Bank Polski
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Instytut Pamięci Narodowej — Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej
Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe“
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Urzędy wojewódzkie
Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ administracji
rządowej lub wojewoda

PORTÚGAL
Presidência do Conselho de Ministros
Ministério das Finanças e da Administração Pública
Ministério da Defesa Nacional
Ministério dos Negócios Estrangeiros
Ministério da Administração Interna
Ministério da Justiça
Ministério da Economia e da Inovação
Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas

Ministério da Educação
Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior
Ministério da Cultura
Ministério da Saúde
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações
Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional
Presidença da Republica
Tribunal Constitucional
Tribunal de Contas
Provedoria de Justiça

RÚMENÍA
Administrația Prezidențială
Senatul României
Camera Deputaților
Inalta Curte de Casație și Justiție
Curtea Constituțională
Consiliul Legislativ
Curtea de Conturi
Consiliul Superior al Magistraturii
Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casație și Justiție
Secretariatul General al Guvernului
Cancelaria primului ministru
Ministerul Afacerilor Externe
Ministerul Economiei și Finanțelor
Ministerul Justiției
Ministerul Apărării
Ministerul Internelor și Reformei Administrative
Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse
Ministerul pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
Ministerul Transporturilor
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței
Ministerul Educației Cercetării și Tineretului
Ministerul Sănătății Publice
Ministerul Culturii și Cultelor
Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației
Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile
Serviciul Român de Informații
Serviciul de Informații Externe
Serviciul de Protecție și Pază
Serviciul de Telecomunicații Speciale
Consiliul Național al Audiovizualului

Consiliul Concurenței (CC)
Direcția Națională Anticorupție
Inspectoratul General de Poliție
Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC)
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor
Autoritatea Navală Română
Autoritatea Feroviară Română
Autoritatea Rutieră Română
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului
Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap
Autoritatea Națională pentru Turism
Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților
Autoritatea Națională pentru Tineret
Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică
Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației
Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale
Autoritatea Electorală Permanente
Agenția pentru Strategii Guvernamentale
Agenția Națională a Medicamentului
Agenția Națională pentru Sport
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
Agenția Română pentru Conservarea Energiei
Agenția Națională pentru Resurse Minerale
Agenția Română pentru Investiții Străine
Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație
Agenția Națională a Funcționarilor Publici
Agenția Națională de Administrare Fiscală
Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială
Agenția Națională Anti-doping
Agenția Nucleară
Agenția Națională pentru Protecția Familiei
Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei
Agenția Națională pentru Protecția Mediului
Agenția națională Antidrog

SLÓVENÍA
Predsednik Republike Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije
Državni svet Republike Slovenije

Varuh človekovih pravic
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Računsko sodišče Republike Slovenije
Državna revizijska komisja za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska akademija znanosti in umetnosti
Vladne službe
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za gospodarstvo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za promet
Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za javno upravo
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Ministrstvo za kulturo
Vrhovno sodišče Republike Slovenije
višja sodišča
okrožna sodišča
okrajna sodišča
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije
Okrožna državna tožilstva
Državno pravobranilstvo
Upravno sodišče Republike Slovenije
Višje delovno in socialno sodišče
delovna sodišča
Davčna uprava Republike Slovenije
Carinska uprava Republike Slovenije
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja
Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo
Uprava Republike Slovenije za javna plačila
Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna
Policija
Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve
Generalštab Slovenske vojske
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo
Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence
Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov
Tržni inšpektorat Republike Slovenije
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino
Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto
Inšpektorat za energetiko in rudarstvo
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
Fitosanitarna uprava Republike Slovenije
Veterinarska uprava Republike Slovenije
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
Direkcija Republike Slovenije za caste
Prometni inšpektorat Republike Slovenije
Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo
Agencija Republike Slovenije za okolje
Geodetska uprava Republike Slovenije
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Inšpektorat Republike Slovenije za delo
Zdravstveni inšpektorat
Urad Republike Slovenije za kemikalije
Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji
Urad Republike Slovenije za meroslovje
Urad za visoko šolstvo
Urad Republike Slovenije za mladino
Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport
Arhiv Republike Slovenije
Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije
Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
Služba vlade za zakonodajo
Služba vlade za evropske zadeve
Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Urad vlade za komuniciranje
Urad za enake možnosti
Urad za verske skupnosti
Urad za narodnosti
Urad za makroekonomske analize in razvoj
Statistični urad Republike Slovenije
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija
Protokol Republike Slovenije
Urad za varovanje tajnih podatkov
Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj

Informacijski pooblaščenec
Državna volilna komisija

SLÓVAKÍA
Ráðuneyti og önnur yfirvöld á vegum ríkisins sem um getur í lögum nr. 575/2001, safn um skipulag á starfsemi ríkisstjórnarinnar og
ríkisyfirvalda, í orðalagi síðari reglugerða:
Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Úrad vlády Slovenskej republiky
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Národný bezpečnostný úrad
Ústavný súd Slovenskej republiky
Najvyšši súd Slovenskej republiky
Generálna prokuratura Slovenskej republiky
Najvyšši kontrolný úrad Slovenskej republiky
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Úrad pre finančný trh
Úrad na ochranu osobn ý ch udajov
Kancelária verejneho ochranu prav

FINNLAND
Oikeuskanslerinvirasto — Justitiekanslersämbetet

Liikenne- ja viestintäministeriö — Kommunikationsministeriet
Ajoneuvohallintokeskus AKE — Fordonsförvaltningscentralen AKE
Ilmailuhallinto — Luftfartsförvaltningen
Ilmatieteen laitos — Meteorologiska institutet
Merenkulkulaitos — Sjöfartsverket
Merentutkimuslaitos — Havsforskningsinstitutet
Ratahallintokeskus RHK — Banförvaltningscentralen RHK
Rautatievirasto — Järnvägsverket
Tiehallinto — Vägförvaltningen
Viestintävirasto — Kommunikationsverket
Maa- ja metsätalousministeriö — Jord- och skogsbruksministeriet
Elintarviketurvallisuusvirasto — Livsmedelssäkerhetsverket
Maanmittauslaitos — Lantmäteriverket
Maaseutuvirasto — Landsbygdsverket
Oikeusministeriö — Justitieministeriet
Tietosuojavaltuutetun toimisto — Dataombudsmannens byrå
Tuomioistuimet — Domstolar
Korkein oikeus — Högsta domstolen
Korkein hallinto-oikeus — Högsta förvaltningsdomstolen
Hovioikeudet — Hovrätter
Käräjäoikeudet — Tingsrätter
Hallinto-oikeudet –Förvaltningsdomstolar
Markkinaoikeus — Marknadsdomstolen
Työtuomioistuin — Arbetsdomstolen
Vakuutusoikeus — Försäkringsdomstolen
Kuluttajariitalautakunta — Konsumenttvistenämnden
Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet
HEUNI — Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti — HEUNI — Europeiska
institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta nationerna
Konkurssiasiamiehen toimisto — Konkursombudsmannens byrå
Kuluttajariitalautakunta — Konsumenttvistenämnden
Oikeushallinnon palvelukeskus — Justitieförvaltningens servicecentral
Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus — Justitieförvaltningens datateknikcentral
Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) — Rättspolitiska forskningsinstitutet
Oikeusrekisterikeskus — Rättsregistercentralen
Onnettomuustutkintakeskus — Centralen för undersökning av olyckor
Rikosseuraamusvirasto — Brottspåföljdsverket
Rikosseuraamusalan koulutuskeskus — Brottspåföljdsområdets utbildningscentral
Rikoksentorjuntaneuvosto — Rådet för brottsförebyggande
Saamelaiskäräjät — Sametinget
Valtakunnansyyttäjänvirasto — Riksåklagarämbetet
Vankeinhoitolaitos — Fångvårdsväsendet
Opetusministeriö — Undervisningsministeriet
Opetushallitus — Utbildningsstyrelsen

Valtion elokuvatarkastamo — Statens filmgranskningsbyrå
Puolustusministeriö — Försvarsministeriet
Puolustusvoimat — Försvarsmakten
Sisäasiainministeriö — Inrikesministeriet
Väestörekisterikeskus — Befolkningsregistercentralen
Keskusrikospoliisi — Centralkriminalpolisen
Liikkuva poliisi — Rörliga polisen
Rajavartiolaitos — Gränsbevakningsväsendet
Lääninhallitukset — Länstyrelserna
Suojelupoliisi — Skyddspolisen
Poliisiammattikorkeakoulu — Polisyrkeshögskolan
Poliisin tekniikkakeskus — Polisens teknikcentral
Poliisin tietohallintokeskus — Polisens datacentral
Helsingin kihlakunnan poliisilaitos — Polisinrättningen i Helsingfors
Pelastusopisto — Räddningsverket
Hätäkeskuslaitos — Nödcentralsverket
Maahanmuuttovirasto — Migrationsverket
Sisäasiainhallinnon palvelukeskus — Inrikesförvaltningens servicecentral
Sosiaali- ja terveysministeriö — Social- och hälsovårdsministeriet
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta — Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta — Besvärsnämnden för social trygghet
Lääkelaitos — Läkemedelsverket
Terveydenhuollon oikeusturvakeskus — Rättsskyddscentralen för hälsovården
Säteilyturvakeskus — Strålsäkerhetscentralen
Kansanterveyslaitos — Folkhälsoinstitutet
Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO — Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus — Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes — Forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården
Stakes
Vakuutusvalvontavirasto — Försäkringsinspektionen
Työ- ja elinkeinoministeriö — Arbets- och näringsministeriet
Kuluttajavirasto — Konsumentverket
Kilpailuvirasto — Konkurrensverket
Patentti- ja rekisterihallitus — Patent- och registerstyrelsen
Valtakunnansovittelijain toimisto — Riksförlikningsmännens byrå
Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande
Energiamarkkinavirasto - Energimarknadsverket
Geologian tutkimuskeskus — Geologiska forskningscentralen
Huoltovarmuuskeskus — Försörjningsberedskapscentralen
Kuluttajatutkimuskeskus — Konsumentforskningscentralen
Matkailun edistämiskeskus (MEK) — Centralen för turistfrämjande
Mittatekniikan keskus (MIKES) — Mätteknikcentralen
Tekes — teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus -Tekes — utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

Turvatekniikan keskus (TUKES) — Säkerhetsteknikcentralen
Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) — Statens tekniska forskningscentral
Syrjintälautakunta — Nationella diskrimineringsnämnden
Työneuvosto — Arbetsrådet
Vähemmistövaltuutetun toimisto — Minoritetsombudsmannens byrå
Ulkoasiainministeriö — Utrikesministeriet
Valtioneuvoston kanslia — Statsrådets kansli
Valtiovarainministeriö — Finansministeriet
Valtiokonttori — Statskontoret
Verohallinto — Skatteförvaltningen
Tullilaitos — Tullverket
Tilastokeskus — Statistikcentralen
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus — Statens ekonomiska forskningscentral
Ympäristöministeriö — Miljöministeriet
Suomen ympäristökeskus — Finlands miljöcentral
Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus — Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet
Valtiontalouden tarkastusvirasto — Statens revisionsverk

SVÍÞJÓÐ
A
Affärsverket svenska kraftnät
Akademien för de fria konsterna
Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden
Allmänna pensionsfonden
Allmänna reklamationsnämnden
Ambassader
Ansvarsnämnd, statens
Arbetsdomstolen
Arbetsförmedlingen
Arbetsgivarverk, statens
Arbetslivsinstitutet
Arbetsmiljöverket
Arkitekturmuseet
Arrendenämnder
Arvsfondsdelegationen
Arvsfondsdelegationen
B
Banverket
Barnombudsmannen
Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens
Bergsstaten
Biografbyrå, statens
Biografiskt lexikon, svenskt

Birgittaskolan
Blekinge tekniska högskola
Bokföringsnämnden
Bolagsverket
Bostadsnämnd, statens
Bostadskreditnämnd, statens
Boverket
Brottsförebyggande rådet
Brottsoffermyndigheten
C
Centrala studiestödsnämnden
D
Danshögskolan
Datainspektionen
Departementen
Domstolsverket
Dramatiska institutet
E
Ekeskolan
Ekobrottsmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Ekonomiska rådet
Elsäkerhetsverket
Energimarknadsinspektionen
Energimyndighet, statens
EU/FoU-rådet
Exportkreditnämnden
Exportråd, Sveriges
F
Fastighetsmäklarnämnden
Fastighetsverk, statens
Fideikommissnämnden
Finansinspektionen
Finanspolitiska rådet
Finsk-svenska gränsälvskommissionen
Fiskeriverket
Flygmedicincentrum
Folkhälsoinstitut, statens
Fonden för fukt- och mögelskador
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas
Folke Bernadotte Akademin
Forskarskattenämnden
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap

Fortifikationsverket
Forum för levande historia
Försvarets materielverk
Försvarets radioanstalt
Försvarets underrättelsenämnd
Försvarshistoriska museer, statens
Försvarshögskolan
Försvarsmakten
Försäkringskassan
G
Gentekniknämnden
Geologiska undersökning
Geotekniska institut, statens
Giftinformationscentralen
Glesbygdsverket
Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning
Granskningsnämnden för radio och TV
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar
Gymnastik- och Idrottshögskolan
Göteborgs universitet
H
Handelsflottans kultur- och fritidsråd
Handelsflottans pensionsanstalt
Handelssekreterare
Handelskamrar, auktoriserade
Handikappombudsmannen
Handikappråd, statens
Harpsundsnämnden
Haverikommission, statens
Historiska museer, statens
Hjälpmedelsinstitutet
Hovrätterna
Hyresnämnder
Häktena
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Kalmar
Högskolan i Karlskrona/Ronneby

Högskolan i Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan i Trollhättan/Uddevalla
Högskolan på Gotland
Högskolans avskiljandenämnd
Högskoleverket
Högsta domstolen
I
ILO kommittén
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Inspektionen för strategiska produkter
Institut för kommunikationsanalys, statens
Institut för psykosocial medicin, statens
Institut för särskilt utbildningsstöd, statens
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Institutet för rymdfysik
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Institutionsstyrelse, statens
Insättningsgarantinämnden
Integrationsverket
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
J
Jordbruksverk, statens
Justitiekanslern
Jämställdhetsombudsmannen
Jämställdhetsnämnden
Järnvägar, statens
Järnvägsstyrelsen
K
Kammarkollegiet
Kammarrätterna
Karlstads universitet
Karolinska Institutet
Kemikalieinspektionen
Kommerskollegium
Konjunkturinstitutet
Konkurrensverket
Konstfack
Konsthögskolan
Konstnärsnämnden
Konstråd, statens
Konsulat

Konsumentverket
Krigsvetenskapsakademin
Krigsförsäkringsnämnden
Kriminaltekniska laboratorium, statens
Kriminalvården
Krisberedskapsmyndigheten
Kristinaskolan
Kronofogdemyndigheten
Kulturråd, statens
Kungl. Biblioteket
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Kungl. Tekniska högskolan
Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien
Kungl Vetenskapsakademin
Kustbevakningen
Kvalitets- och kompetensråd, statens
Kärnavfallsfondens styrelse
L
Lagrådet
Lantbruksuniversitet, Sveriges
Lantmäteriverket
Linköpings universitet
Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet
Livsmedelsverk, statens
Livsmedelsekonomiska institutet
Ljud- och bildarkiv, statens
Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk
Lotteriinspektionen
Luftfartsverket
Luftfartsstyrelsen
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Läkemedelsverket
Läkemedelsförmånsnämnden
Länsrätterna
Länsstyrelserna
Lärarhögskolan i Stockholm
M
Malmö högskola
Manillaskolan
Maritima muséer, statens

Marknadsdomstolen
Medlingsinstitutet
Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges
Migrationsverket
Militärhögskolor
Mittuniversitetet
Moderna museet
Museer för världskultur, statens
Musikaliska Akademien
Musiksamlingar, statens
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor
Myndigheten för skolutveckling
Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige
Mälardalens högskola
N
Nationalmuseum
Nationellt centrum för flexibelt lärande
Naturhistoriska riksmuseet
Naturvårdsverket
Nordiska Afrikainstitutet
Notarienämnden
Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens
Nämnden för statligt stöd till trossamfund
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor
Nämnden mot diskriminering
Nämnden för elektronisk förvaltning
Nämnden för RH anpassad utbildning
Nämnden för hemslöjdsfrågor
O
Oljekrisnämnden
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Operahögskolan i Stockholm
P
Patent- och registreringsverket
Patentbesvärsrätten
Pensionsverk, statens
Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden

Pliktverk, Totalförsvarets
Polarforskningssekretariatet
Post- och telestyrelsen
Premiepensionsmyndigheten
Presstödsnämnden
R
Radio- och TV–verket
Rederinämnden
Regeringskansliet
Regeringsrätten
Resegarantinämnden
Registernämnden
Revisorsnämnden
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet
Riksbanken
Riksdagsförvaltningen
Riksdagens ombudsmän
Riksdagens revisorer
Riksgäldskontoret
Rikshemvärnsrådet
Rikspolisstyrelsen
Riksrevisionen
Rikstrafiken
Riksutställningar, Stiftelsen
Riksvärderingsnämnden
Rymdstyrelsen
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige
Räddningsverk, statens
Rättshjälpsmyndigheten
Rättshjälpsnämnden
Rättsmedicinalverket
S
Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund
Sameskolstyrelsen och sameskolor
Sametinget
SIS, Standardiseringen i Sverige
Sjöfartsverket
Skatterättsnämnden
Skatteverket
Skaderegleringsnämnd, statens
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor
Skogsstyrelsen

Skogsvårdsstyrelserna
Skogs och lantbruksakademien
Skolverk, statens
Skolväsendets överklagandenämnd
Smittskyddsinstitutet
Socialstyrelsen
Specialpedagogiska institutet
Specialskolemyndigheten
Språk- och folkminnesinstitutet
Sprängämnesinspektionen
Statistiska centralbyrån
Statskontoret
Stockholms universitet
Stockholms internationella miljöinstitut
Strålsäkerhetsmyndigheten
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA
Styrelsen för Samefonden
Styrelsen för psykologiskt försvar
Stängselnämnden
Svenska institutet
Svenska institutet för europapolitiska studier
Svenska ESF rådet
Svenska Unescorådet
Svenska FAO kommittén
Svenska Språknämnden
Svenska Skeppshypotekskassan
Svenska institutet i Alexandria
Sveriges författarfond
Säkerhetspolisen
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Södertörns högskola
T
Taltidningsnämnden
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Teaterhögskolan i Stockholm
Tingsrätterna
Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens
Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet
Totalförsvarets forskningsinstitut
Totalförsvarets pliktverk
Tullverket
Turistdelegationen

U
Umeå universitet
Ungdomsstyrelsen
Uppsala universitet
Utlandslönenämnd, statens
Utlänningsnämnden
Utrikesförvaltningens antagningsnämnd
Utrikesnämnden
Utsädeskontroll, statens
V
Valideringsdelegationen
Valmyndigheten
Vatten- och avloppsnämnd, statens
Vattenöverdomstolen
Verket för förvaltningsutveckling
Verket för högskoleservice
Verket för innovationssystem (VINNOVA)
Verket för näringslivsutveckling (NUTEK)
Vetenskapsrådet
Veterinärmedicinska anstalt, statens
Veterinära ansvarsnämnden
Väg- och transportforskningsinstitut, statens
Vägverket
Vänerskolan
Växjö universitet
Växtsortnämnd, statens
Å
Åklagarmyndigheten
Åsbackaskolan
Ö
Örebro universitet
Örlogsmannasällskapet
Östervångsskolan
Överbefälhavaren
Överklagandenämnden för högskolan
Överklagandenämnden för nämndemanna-uppdrag
Överklagandenämnden för studiestöd
Överklagandenämnden för totalförsvaret

BRESKA KONUNGSRÍKIÐ
Cabinet Office
Office of the Parliamentary Counsel

Central Office of Information
Charity Commission
Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only)
Crown Prosecution Service
Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform
Competition Commission
Gas and Electricity Consumers’ Council
Office of Manpower Economics
Department for Children, Schools and Families
Department of Communities and Local Government
Rent Assessment Panels
Department for Culture, Media and Sport
British Library
British Museum
Commission for Architecture and the Built Environment
The Gambling Commission
Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage)
Imperial War Museum
Museums, Libraries and Archives Council
National Gallery
National Maritime Museum
National Portrait Gallery
Natural History Museum
Science Museum
Tate Gallery
Victoria and Albert Museum
Wallace Collection
Department for Environment, Food and Rural Affairs
Agricultural Dwelling House Advisory Committees
Agricultural Land Tribunals
Agricultural Wages Board and Committees
Cattle Breeding Centre
Countryside Agency
Plant Variety Rights Office
Royal Botanic Gardens, Kew
Royal Commission on Environmental Pollution
Department of Health
Dental Practice Board
National Health Service Strategic Health Authorities
NHS Trusts
Prescription Pricing Authority
Department for Innovation, Universities and Skills
Higher Education Funding Council for England

National Weights and Measures Laboratory
Patent Office
Department for International Development
Department of the Procurator General and Treasury Solicitor
Legal Secretariat to the Law Officers
Department for Transport
Maritime and Coastguard Agency
Department for Work and Pensions
Disability Living Allowance Advisory Board
Independent Tribunal Service
Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions)
Occupational Pensions Regulatory Authority
Regional Medical Service
Social Security Advisory Committee
Export Credits Guarantee Department
Foreign and Commonwealth Office
Wilton Park Conference Centre
Government Actuary’s Department
Government Communications Headquarters
Home Office
HM Inspectorate of Constabulary
House of Commons
House of Lords
Ministry of Defence
Defence Equipment & Support
Meteorological Office
Ministry of Justice
Boundary Commission for England
Combined Tax Tribunal
Council on Tribunals
Court of Appeal — Criminal
Employment Appeals Tribunal
Employment Tribunals
HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales)
Immigration Appellate Authorities
Immigration Adjudicators
Immigration Appeals Tribunal
Lands Tribunal
Law Commission
Legal Aid Fund (England and Wales)
Office of the Social Security Commissioners
Parole Board and Local Review Committees

Pensions Appeal Tribunals
Public Trust Office
Supreme Court Group (England and Wales)
Transport Tribunal
The National Archives
National Audit Office
National Savings and Investments
National School of Government
Northern Ireland Assembly Commission
Northern Ireland Court Service
Coroners Courts
County Courts
Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland
Crown Court
Enforcement of Judgements Office
Legal Aid Fund
Magistrates’ Courts
Pensions Appeals Tribunals
Northern Ireland, Department for Employment and Learning
Northern Ireland, Department for Regional Development
Northern Ireland, Department for Social Development
Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development
Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure
Northern Ireland, Department of Education
Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment
Northern Ireland, Department of the Environment
Northern Ireland, Department of Finance and Personnel
Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety
Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister
Northern Ireland Office
Crown Solicitor’s Office
Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland
Forensic Science Laboratory of Northern Ireland
Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland
Police Service of Northern Ireland
Probation Board for Northern Ireland
State Pathologist Service
Office of Fair Trading
Office for National Statistics
National Health Service Central Register
Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners
Paymaster General’s Office

Postal Business of the Post Office
Privy Council Office
Public Record Office
HM Revenue and Customs
The Revenue and Customs Prosecutions Office
Royal Hospital, Chelsea
Royal Mint
Rural Payments Agency
Scotland, Auditor-General
Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service
Scotland, General Register Office
Scotland, Queen’s and Lord Treasurer’s Remembrancer
Scotland, Registers of Scotland
The Scotland Office
The Scottish Ministers
Architecture and Design Scotland
Crofters Commission
Deer Commission for Scotland
Lands Tribunal for Scotland
National Galleries of Scotland
National Library of Scotland
National Museums of Scotland
Royal Botanic Garden, Edinburgh
Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland
Scottish Further and Higher Education Funding Council
Scottish Law Commission
Community Health Partnerships
Special Health Boards
Health Boards
The Office of the Accountant of Court
High Court of Justiciary
Court of Session
HM Inspectorate of Constabulary
Parole Board for Scotland
Pensions Appeal Tribunals
Scottish Land Court
Sheriff Courts
Scottish Police Services Authority
Office of the Social Security Commissioners
The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees
Keeper of the Records of Scotland
The Scottish Parliamentary Body Corporate
HM Treasury
Office of Government Commerce
United Kingdom Debt Management Office
The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales)
The Welsh Ministers
Higher Education Funding Council for Wales
Local Government Boundary Commission for Wales
The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales
Valuation Tribunals (Wales)
Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards
Welsh Rent Assessment Panels
_____________
II. VIÐAUKI
YFIRLIT YFIR STARFSEMI SEM UM GETUR Í A-LIÐ 6. LIÐAR 1. MGR. 2. GR.
Ef mismunandi túlkun er á CPV og NACE gildir CPV-flokkunarkerfið.
Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE), 1. endursk. (1)
CPV-kóði
BÁLKUR F

BYGGINGARSTARFSEMI

Deild

Flokkur

45

Grein

Viðfangsefni

Byggingarstarf
semi

Athugasemdir

Til þessarar deildar telst:

45000000

— smíði nýrra húsa og annarra bygginga,
endurbyggingar og almennar viðgerðir.

45.1

Undirbúningsvi
nna á
byggingarsvæð
i

45.11 Niðurrif
bygginga;
jarðvegsvinna

45100000

Til þessarar greinar telst:

45110000

— niðurrif bygginga og annarra mannvirkja,
— hreinsun byggingarsvæða,
— jarðvegsvinna: uppgröftur, uppfylling, jöfnun
lands og sléttun byggingarsvæða, skurðgröftur,
grjóthreinsun, sprengingar o.s.frv.,
— undirbúningur námusvæðis:
— fjarlæging yfirborðsjarðvegs og önnur vinna og
undirbúningur námusvæðis.
Til þessarar greinar telst einnig:
— framræsla byggingarsvæða,
— framræsla lands til ræktunar- eða skógarnytja.

45.12 Tilraunaboranir Til þessarar greinar telst:
og borvinna
— boranir og taka borkjarna í tilraunaskyni í
tengslum við byggingar, jarðeðlisfræðilegar og
jarðfræðilegar athuganir eða í öðrum svipuðum
tilgangi.
Til þessarar greinar telst ekki:
— boranir brunna vegna olíu- eða jarðgasvinnslu, sjá
11.20,
— boranir fyrir vatnsbrunnum, sjá 45.25,
— boranir námustokka, sjá 45.25,
— olíu- og jarðgasleit, rannsóknir á
jarðeðlisfræði
og
jarðfræðijarðskjálftarannsóknir, sjá 74.20.

sviði
og

45120000
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BÁLKUR F

Deild

Flokkur

45.2

BYGGINGARSTARFSEMI

Grein

Viðfangsefni

CPV-kóði

Athugasemdir

Smíði bygginga
eða hluta
þeirra;
mannvirkjagerð

45200000

45.21 Bygging
Til þessarar greinar telst:
húsnæðis og
— smíði hvers konar húsnæðis og mannvirkjagerð,
önnur
mannvirkjagerð — brúarsmíði, þ.m.t. vegna uppbyggðra þjóðvega,
brúarvega, ganga og undirganga,
— lagning leiðslu- og veitukerfa, fjarskiptaleiðslna og
raflína um langan veg,
— lagning leiðslna, fjarskiptaleiðslna og raflína í
þéttbýli,

45210000
Undanskilið:
– 45213316
45220000
45231000
45232000

— tengd starfsemi í þéttbýli,
— samsetning og uppsetning forsmíðaðra bygginga á
byggingarlóð.
Til þessarar greinar telst ekki:
— þjónustustarfsemi
sem
jarðgasvinnslu, sjá 11.20,

tengist

olíu-

og

— uppsetning fullbúinna, forsmíðaðra bygginga, sem
eru smíðaðar úr hlutum, ekki úr steinsteypu, sem
eru eigin framleiðsla, sjá 20., 26. og 28. deild,
— byggingarframkvæmdir, aðrar
en
bygging
húsnæðis, í tengslum við leikvanga, sundlaugar,
íþróttahús, tennisvelli, golfvelli og önnur
íþróttamannvirki, sjá 45.23,
— lagnavinna, sjá 45.3,
— frágangur bygginga, sjá 45.4,
— starfsemi arkitekta og verkfræðinga, sjá 74.20,
— verkefnastjórnun við byggingarframkvæmdir, sjá
74.20.

45.22 Uppsetning
þakklæðninga
og
þakburðarvirkj
a

Til þessarar greinar telst:

45261000

— uppsetning þaks,
— þakklæðning,
— vatnsþétting.

45.23 Gerð þjóðvega, Til þessarar greinar telst:

45212212 og
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BÁLKUR F

Deild

Flokkur

BYGGINGARSTARFSEMI

Grein

Viðfangsefni

vega, flugvalla
og
íþróttamannvir
kja

CPV-kóði

Athugasemdir

— gerð þjóðvega, gatna, vega og annarra aksturs- og
gangbrauta,

DA03
45230000

— lagning járnbrauta,

undanskilið:

— lagning flugbrauta,

– 45231000

— byggingarframkvæmdir, aðrar
en
bygging
húsnæðis, í tengslum við leikvanga, sundlaugar,
íþróttahús, tennisvelli, golfvelli og önnur
íþróttamannvirki,

– 45232000
– 45234115

— merkingar á vegum og bifreiðastæðum.
Til þessarar greinar telst ekki:
— undirbúningsjarðvegsvinna, sjá 45.11.

45.24 Gerð
Til þessarar greinar telst:
vatnsmannvirkj
a
— gerð:

45240000

— vatnaleiða, hafna og flóðgarða, smábátahafna,
skipastiga o.s.frv.,

— stíflna og ræsa,

— dýpkun,

— vinna undir vatnsyfirborði.

45.25 Önnur sérhæfð Til þessarar greinar telst:
byggingarstarfs
emi
— byggingarstarfsemi sem er sérhæfð á einu sviði
sem er sameiginlegt með ólíkum tegundum
mannvirkja og krefst sérstakrar hæfni eða sérstaks
búnaðar,

— vinna við grunna,
burðarstólpa,

þ.m.t.

að

reka

niður

— borun og bygging vatnsbrunna, borun námustokka,

45250000

45262000
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BÁLKUR F

Deild

Flokkur

BYGGINGARSTARFSEMI

Grein

Viðfangsefni

CPV-kóði

Athugasemdir

— uppsetning stáleininga
framleiðsla,

sem

eru

ekki

eigin

— járnabindingar,

— múrhleðsla og steinlögn,

— að setja upp og taka sundur verk- og vinnupalla,
þ.m.t. leiga á slíkum pöllum,

— uppsetning reykháfa og iðnaðarofna.

Til þessarar greinar telst ekki:

— leiga á verkpöllum án þess að setja þá upp og taka
í sundur, sjá 71.32.

45.3

Lagnavinna

45.31 Uppsetning
raflagna og
raftengja

45300000

Til þessarar greinar telst:

45213316

uppsetning í byggingar eða önnur mannvirki:

45310000

— raflagnir og raftengi,

Undanskilið:

— fjarskiptakerfi,

– 45316000

— rafhitunarkerfi,
— loftnet fyrir íbúðarhús,
— brunaboðar,
— þjófavarnarkerfi,
— lyftur og rúllustigar,
— eldingavarar o.s.frv.
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BÁLKUR F

Deild

Flokkur

BYGGINGARSTARFSEMI

Grein

Viðfangsefni

45.32 Vinna við
einangrun

CPV-kóði

Athugasemdir

Til þessarar greinar telst:

45320000

— uppsetning hita-, hljóð- og titringseinangrunar í
byggingar og önnur mannvirki.
Til þessarar greinar telst ekki:
— vatnsþétting, sjá 45.22.

45.33 Pípulagnir

Til þessarar greinar telst:

45330000

— uppsetning í byggingar eða önnur mannvirki:
— pípulagnir og hreinlætistæki,
— gasbúnaður,
— búnaður og rásir fyrir upphitun, loftræstingu,
kælingu eða hitajöfnun,
— úðakerfi.
Til þessarar greinar telst ekki:
— uppsetning rafhitunarkerfa, sjá 45.31.

45.34 Önnur
lagnavinna

Til þessarar greinar telst:

45234115

— lagning raflýsingar og merkjakerfa fyrir vegi,
járnbrautir, flugvelli og hafnir,

45316000
45340000

— uppsetning festinga og fylgihluta í byggingum og
öðrum mannvirkjum, ót.a.

45.4

Frágangur
bygginga

45.41 Múrhúðun

45400000

Til þessarar greinar telst:
— múrhúðun eða pússning bygginga eða annarra
mannvirkja
innanog
utanhúss,
þ.m.t.
múrhúðunarnet eða -grindur.

45410000
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BÁLKUR F

Deild

Flokkur

BYGGINGARSTARFSEMI

Grein

Viðfangsefni

45.42 Uppsetning
innréttinga

CPV-kóði

Athugasemdir

Til þessarar greinar telst:

45420000

— ísetning hurða, glugga, dyra- og gluggakarma,
uppsetning
eldhúsinnréttinga,
stiga,
verslunarinnréttinga o.þ.h., úr viði eða öðrum
efnum, sem ekki eru eigin framleiðsla,
— frágangur innanhúss, t.d. vinna við loft,
veggklæðningar úr viði, færanlega skilveggi
o.s.frv.
Til þessarar greinar telst ekki:
— lagning parketgólfa og annars gólfefnis úr viði, sjá
45.43.

45.43 Lagning gólfog veggefna

Til þessarar greinar telst:

45430000

— lagning gólf- og veggefna í hús og önnur
mannvirki:
— keramikflísar, steyptar flísar eða skornar steinflísar
fyrir veggi eða gólf,
— parket og annað gólfefni úr viði, teppi og
línóleumgólfdúkar,
— einnig úr gúmmíi eða plasti,
— terrassó, marmari, granít eða steinflögur á gólf eða
veggi,
— veggfóður.

45.44 Málningarvinn
a og glerjun

Til þessarar greinar telst:
— málun bygginga innanhúss og utan,
— málun mannvirkja,
— ísetning glers, spegla o.þ.h.
Til þessarar greinar telst ekki:

45440000

Atvinnugreinaflokkun Evrópubandalaganna (NACE), 1. endursk. (1)

BÁLKUR F

Deild

Flokkur

BYGGINGARSTARFSEMI

Grein

Viðfangsefni

CPV-kóði

Athugasemdir

— ísetning glugga, sjá 45.42.

45.45 Annar
frágangur
bygginga

Til þessarar greinar telst:
— uppsetning einkasundlauga,
— háþrýstiþvottur, sandblástur og áþekk vinna við
byggingar utanhúss,

45212212 og
DA04
45450000

— annar frágangur bygginga, ót.a.
Til þessarar greinar telst ekki:
— hreinsun á byggingum og öðrum mannvirkjum að
innanverðu, sjá 74.70.
45.5

Leiga á
vinnuvélum til
mannvirkjagerð
ar eða niðurrifs
með stjórnanda

45500000

45.50 Leiga á
Til þessarar greinar telst ekki:
vinnuvélum til
— leiga á vinnuvélum og búnaði til mannvirkjagerðar
mannvirkjagerð
eða niðurrifs án stjórnanda, sjá 71.32.
ar eða niðurrifs
með stjórnanda

45500000

(1)Reglugerð ráðsins (EBE) nr. 3037/90 frá 9. október 1990 um atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins (Stjtíð. L 293, 24.10.1990, bls. 1).

III. VIÐAUKI

SKRÁ YFIR VÖRUR SEM UM GETUR Í B-LIÐ 4. GR. MEÐ HLIÐSJÓN AF SAMNINGUM SEM SAMNINGSYFIRVÖLD
GERA Á SVIÐI VARNARMÁLA
Eini textinn sem við á að því er þessa tilskipun varðar er textinn í 3. lið 1. viðauka við samninginn um opinber innkaup (GPA)
sem eftirfarandi viðmiðunarskrá yfir vörur byggist á:
25. kafli:

Salt, brennisteinn, mold og steintegundir, gipsefni, kalk og sement

26. kafli:

Málmgrýti, gjall og aska

27. kafli:

Eldsneyti úr steinaríkinu, jarðolíur og efni eimd úr þeim, jarðbiksefni, jarðvax
þó ekki:
úr 27.10: tiltekið vélaeldsneyti

28. kafli:

Ólífræn efni, lífræn eða ólífræn sambönd góðmálma, sjaldgæfra jarðmálma, geislavirkra frumefna
og samsætna

þó ekki:
úr 28.09: sprengiefni
úr 28.13: sprengiefni
úr 28.14: táragas
úr 28.28: sprengiefni
úr 28.32: sprengiefni
úr 28.39: sprengiefni
úr 28.50: eiturefni
úr 28.51: eiturefni
úr 28.54: sprengiefni

29. kafli:

Lífræn íðefni
þó ekki:
úr 29.03: sprengiefni
úr 29.04: sprengiefni
úr 29.07: sprengiefni
úr 29.08: sprengiefni
úr 29.11: sprengiefni
úr 29.12: sprengiefni
úr 29.13: eiturefni
úr 29.14: eiturefni
úr 29.15: eiturefni
úr 29.21: eiturefni
úr 29.22: eiturefni
úr 29.23: eiturefni
úr 29.26: sprengiefni
úr 29.27: eiturefni
úr 29.29: sprengiefni

30. kafli:

Vörur til lækninga

31. kafli:

Áburður

32. kafli:

Sútunar- og litakjarnar; tannín og afleiður þeirra; leysilitir, dreifulitir og önnur litarefni; málning og
lökk; kítti og önnur þéttiefni; blek

33. kafli:

Rokgjarnar olíur og resinóíð; ilmvörur, snyrtivörur eða hreinlætisvörur

34. kafli:

Sápa, lífræn yfirborðsvirk efni, þvottaefni, smurefni, gervivax, unnið vax, fægi- og ræstiefni, kerti
og áþekkar vörur, mótunarefni og „tannvax“

35. kafli:

Albúmínkennd efni; lím; ensím

37. kafli:

Ljósmynda- og kvikmyndavörur

38. kafli:

Ýmsar kemískar vörur
þó ekki:
úr 38.19: eiturefni

39. kafli:

Gerviresín og plastefni, sellúlósaesterar- og etrar og vörur úr því
þó ekki:
úr 39.03: sprengiefni

40. kafli:

Gúmmí, gervigúmmí, faktis og vörur úr því
þó ekki:
úr 40.11: skotheldir hjólbarðar

41. kafli:

Óunnar húðir og skinn (þó ekki loðskinn) og leður

42. kafli:

Vörur úr leðri; reiðtygi og aktygi; ferðabúnaður, handtöskur og áþekkar hirslur; vörur úr
dýraþörmum (þó ekki silkiormaþörmum)

43. kafli:

Loðskinn og loðskinnsgervi; framleiðsla úr þeim

44. kafli:

Viður og vörur úr viði; viðarkol

45. kafli:

Korkur og vörur úr korki

46. kafli:

Framleiðsla úr hálmi, espartó og öðrum fléttiefnum; körfugerðarvörur, og tágasmíði

47. kafli:

Efni til pappírsgerðar

48. kafli:

Pappír og pappi; vörur úr pappírsdeigi, pappír eða pappa

49. kafli:

Prentaðar bækur, blöð, myndir og aðrar vörur prentiðnaðar; handrit, vélrit og uppdrættir

65. kafli:

Höfuðfatnaður og hlutar til hans

66. kafli:

Regnhlífar, sólhlífar, göngustafir, svipur, keyri og hlutar til þeirra

67. kafli:

Unnar fjaðrir og dúnn og vörur úr fjöðrum eða dún; gerviblóm; vörur úr mannshári

68. kafli:

Vörur úr steini, gipsefni, sementi, asbesti, gljásteini eða áþekkum efnum

69. kafli:

Leirvörur

70. kafli:

Gler og glervörur

71. kafli:

Perlur, eðalsteinar eða hálfeðalsteinar, góðmálmar, málmar klæddir góðmálmi, og vörur úr þessum
efnum; glysvarningur

73. kafli:

Vörur úr járni eða stáli

74. kafli:

Kopar og vörur úr honum

75. kafli:

Nikkill og vörur úr honum

76. kafli:

Ál og vörur úr því

77. kafli:

Magnesíum og beryllíum og vörur úr því

78. kafli:

Blý og vörur úr því

79. kafli:

Sink og vörur úr því

80. kafli:

Tin og vörur úr því

81. kafli:

Aðrir ódýrir málmar notaðir í málmvinnslu og vörur úr þeim

82. kafli:

Verkfæri, áhöld, eggjárn, skeiðar og gafflar, úr ódýrum málmi; hlutar til þeirra
þó ekki:
úr 82.05: handverkfæri
úr 82.07: verkfæri, hlutar

83. kafli:

Ýmsar vörur úr ódýrum málmi

84. kafli:

Katlar, vélbúnaður og vélræn tæki; hlutar til þeirra
þó ekki:
úr 84.06: hreyflar
úr 84.08: aðrir hreyflar
úr 84.45: vélbúnaður
úr 84.53: sjálfvirkar gagnavinnsluvélar
úr 84.55: hlutar vélbúnaðar í 84.53
úr 84.59: kjarnakljúfar

85. kafli:

Rafbúnaður og -tæki og hlutar til þeirra
þó ekki:
úr 85.13: fjarskiptabúnaður
úr 85.15: senditæki

86. kafli:

Eimreiðar, vagnar og hlutar til þeirra fyrir járnbrautir eða sporbrautir; sporbúnaður og tengihlutar
fyrir járnbrautir eða sporbrautir og hlutar til þeirra; hvers konar umferðamerkjabúnaður (þó ekki
rafknúinn)
þó ekki:
úr 86.02: brynvarðar eimreiðar, rafknúnar
úr 86.03: aðrar brynvarðar eimreiðar
úr 86.05: brynvarðir vagnar
úr 86.06: viðgerðarvagnar
úr 86.07: vagnar

87. kafli:

Ökutæki, þó ekki járnbrautar- eða sporbrautarvagnar, og hlutar til þeirra
þó ekki:
úr 87.08: skriðdrekar og önnur brynvarin ökutæki
úr 87.01: dráttarbifreiðar
úr 87.02: hernaðarökutæki
úr 87.03: gálgabifreiðar

úr 87.09: bifhjól
úr 87.14: tengivagnar

89. kafli:

Skip, bátar og fljótandi mannvirki
þó ekki:
úr 89.01A: herskip

90. kafli:

Áhöld og tækjabúnaður til optískra nota, ljósmyndunar, kvikmyndunar, mælinga, prófunar,
nákvæmnivinnu, lyflækninga eða skurðlækninga; hlutar til þeirra
þó ekki:
úr 90.05: sjónaukar
úr 90.13: ýmis tæki, leysitæki
úr 90.14: fjarmælar
úr 90.28: rafmagns- og rafeindamælitæki
úr 90.11: smásjár
úr 90.17: lækningatæki
úr 90.18: tæki til mekanóterapí
úr 90.19: búnaður til réttilækninga
úr 90.20: röntgentæki

91. kafli:

Úra- og klukkusmíði

92. kafli:

Hljóðfæri, hljóðupptöku- og hljóðflutningstæki; mynda- og hljóðupptökutæki og mynda- og
hljóðflutningstæki fyrir sjónvarp, hlutar og fylgihlutir til þess konar vara

94. kafli:

Húsgögn og hlutar til þeirra; sængurfatnaður, dýnur, rúmbotnar, púðar og áþekkur stoppaður
húsbúnaður
þó ekki:
úr 94.01A: flugvélasæti

95. kafli:

Hlutir og framleiðsla úr útskurðar- eða mótunarefnum

96. kafli:

Sópar, burstar, duftpúðar og hársíur

98. kafli:

Ýmsar framleiðsluvörur

IV. VIÐAUKI

KRÖFUR VARÐANDI TÆKI OG BÚNAÐ FYRIR RAFRÆNA MÓTTÖKU TILBOÐA, ÞÁTTTÖKUTILKYNNINGA SEM OG
ÁÆTLANA OG VERKEFNA Í HÖNNUNARSAMKEPPNUM
Tæki og búnaður fyrir rafræna móttöku tilboða, þátttökutilkynninga, sem og áætlana og verkefna í hönnunarsamkeppni, verða a.m.k.
tryggja, að því er varðar tækni og viðeigandi aðferðir, að:
a) unnt sé að ákvarða nákvæmlega tímasetningu og dagsetningu móttöku tilboða, þátttökutilkynninga og afhendingar áætlana og
verkefna,
b) unnt sé að tryggja, með nokkurri vissu, að enginn geti fengið aðgang að gögnum, sem eru send samkvæmt þessum kröfum, áður en
tilgreindur frestur rennur út,
c) aðeins aðilar, sem hafa til þess heimild, geti sett eða breytt dagsetningum fyrir opnun gagna sem berast,
d) á hinum ýmsu stigum innkaupaferlis eða hönnunarsamkeppni hafi einungis þeir aðilar, sem hafa til þess heimild, aðgang að öllum
gögnum sem eru afhent, eða hluta þeirra,
e) aðeins aðilar, sem hafa til þess heimild, veiti aðgang að gögnum sem eru send og einungis eftir tilgreinda dagsetningu,
f)

gögn, sem eru móttekin og opnuð í samræmi við þessar kröfur, verði ekki aðgengileg öðrum aðilum en þeim sem hafa heimild til að
kynna sér þau,

g) ef aðgangsbann eða skilyrði, sem um getur í b-, c-, d-, e- og f-lið, er brotið eða gerð tilraun til þess, unnt sé að tryggja með nokkurri
vissu að auðvelt sé að sjá það.

__________
V. VIÐAUKI

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Í TILKYNNINGUM

A-HLUTI
Upplýsingar sem eiga að koma fram í tilkynningum um birtingu kynningartilkynningar í upplýsingaskrá kaupanda
1.

Nafn, auðkennisnúmer (ef kveðið er á um það í landslöggjöf), heimilisfang, þ.m.t. NUTS-kóði, símanúmer, bréfasímanúmer,
tölvupóstfang og veffang samningsyfirvaldsins, sem og samsvarandi upplýsingar um þjónustu þar sem hægt er að fá
viðbótarupplýsingar.

2.

Tegund og aðalstarfsemi samningsyfirvaldsins.

3.

Ef við á, skal tilgreina hvort samningsyfirvaldið sé miðlæg innkaupastofnun eða hvort um einhvers konar sameiginleg innkaup sé eða
geti verið að ræða.

4.

CPV-kóðar.

5.

Veffang „upplýsingaskrár kaupanda“ (URL).

6.

Sendingardagur auglýsingar um birtingu kynningartilkynningar í upplýsingaskrá kaupanda.

B-HLUTI
Upplýsingar sem eiga að koma fram í kynningartilkynningum
(eins og um getur í 48. gr.)
I. Upplýsingar sem alltaf þurfa að koma fram
1.

Nafn, auðkennisnúmer (ef kveðið er á um það í landslöggjöf), heimilisfang, þ.m.t. NUTS-kóði, símanúmer, bréfasímanúmer,
tölvupóstfang og veffang samningsyfirvaldsins, sem og samsvarandi upplýsingar um þjónustu þar sem hægt er að fá
viðbótarupplýsingar.

2.

Tölvupóstfang eða veffang þar sem hægt er að fá beinan, ótakmarkaðan og fullan aðgang að útboðsgögnum án endurgjalds.
Þegar ekki er hægt er að fá beinan, ótakmarkaðan og fullan aðgang að skjölum án endurgjalds af ástæðum sem um getur í annarri og
þriðju undirgrein 1. mgr. 53. gr., upplýsingar um með hvaða hætti er hægt að nálgast útboðsgögn.

3.

Tegund og aðalstarfsemi samningsyfirvaldsins.

4.

Ef við á, skal tilgreina hvort samningsyfirvaldið sé miðlæg innkaupastofnun eða hvort um einhvers konar sameiginleg innkaup sé eða
geti verið að ræða.

5.

CPV-kóðar; þegar samningnum er skipt í hluta skal veita þessar upplýsingar fyrir hvern hluta.

6.

NUTS-kóði fyrir aðalverkstað að því er varðar verksamninga eða NUTS-kóði fyrir aðalstað þar sem afhending fer fram eða þjónusta
er innt af hendi að því er varðar vöru- og þjónustusamninga; þegar samningnum er skipt í hluta skal veita þessar upplýsingar fyrir
hvern hluta.

7.

Stutt lýsing á innkaupunum: eðli og umfang verks, eðli og magn eða verðgildi vöru, eðli og umfang þjónustu.

8.

Þegar þessi tilkynning er ekki notuð til að kynna útboð, áætluð dagsetning/dagsetningar fyrir birtingu útboðstilkynningar/-tilkynninga
að því er varðar samning(a) sem um getur í þessari kynningartilkynningu.

9.

Sendingardagur tilkynningarinnar.

10. Allar aðrar viðeigandi upplýsingar.
11. Upplýsingar um hvort samningurinn fellur undir samninginn um opinber innkaup (GPA).
II. Viðbótarupplýsingar sem eiga að koma fram þegar tilkynningin er notuð til að kynna útboð (2. mgr. 48. gr.)
1.

Upplýsingar um að áhugasamir rekstraraðilar skuli greina samningsyfirvaldinu frá því ef þeir hafa áhuga á samningi eða samningum.

2.

Tegund útboðs (lokað útboð, hvort sem um er að ræða gagnvirkt innkaupakerfi eða ekki, eða samkeppnisútboð með
samningsviðræðum).

3.

Tilgreina skal, eftir því sem við á:

a) hvort um rammasamning sé að ræða,

b) hvort um gagnvirkt innkaupakerfi sé að ræða.

4.

Eftir því sem vitneskja er fyrir hendi, tímamörk fyrir afhendingu eða útvegun vöru, verks eða þjónustu og gildistími samningsins.

5.

Eftir því sem vitneskja er fyrir hendi, skilyrði fyrir þátttöku, þ.m.t.:

a) ef við á, skal tilgreina hvort opinberi samningurinn sé bundinn við verndaða vinnustaði eða hvort framkvæmd hans takmarkist
við áætlanir um verndaða vinnu,

b) ef við á, skal tilgreina hvort veiting þjónustunnar sé bundin við tiltekna starfsgrein í lögum eða stjórnsýslufyrirmælum,

c) lýsing á hæfiskröfum í stuttu máli.

6.

Stutt lýsing á forsendum sem beita skal við gerð samningsins, eftir því sem vitneskja er fyrir hendi.

7.

Eftir því sem vitneskja er fyrir hendi, áætluð heildarstærð samningsins eða samninganna; þegar samningi er skipt í hluta skal veita
þessar upplýsingar fyrir hvern hluta.

8.

Frestir til að láta vita af áhuga sínum.

9.

Heimilisfang þangað sem menn eiga að tilkynna um áhuga sinn.

10. Tungumál, eitt eða fleiri, sem leyft er að nota í tilkynningum um umsækjendur eða tilboðum.

11. Tilgreina skal, eftir því sem við á:

a) hvort krafist verði rafrænnar framlagningar tilboða eða þátttökutilkynninga eða hún heimiluð,

b) hvort rafrænar pantanir verði notaðar,

c) hvort rafræn reikningagerð verði notuð,

d) hvort rafræn greiðsla verði samþykkt.

12. Upplýsingar um hvort samningurinn tengist verkefni og/eða áætlun sem fjármögnuð er úr sjóðum Sambandsins.

13. Nafn og heimilisfang aðilans sem sér um meðferð kærumála og, ef við á, sáttameðferð. Nákvæmar upplýsingar um það hvenær leggja
má fram kæru í síðasta lagi eða, ef þörf krefur, nafn, heimilisfang, símanúmer, bréfasímanúmer og tölvupóstfang þjónustunnar sem
veitir þessar upplýsingar.
C-HLUTI
Upplýsingar sem eiga að koma fram í útboðstilkynningum
(eins og um getur í 49. gr.)
1.

Nafn, auðkennisnúmer (ef kveðið er á um það í landslöggjöf), heimilisfang, þ.m.t. NUTS-kóði, símanúmer, bréfasímanúmer,
tölvupóstfang og veffang samningsyfirvaldsins, sem og samsvarandi upplýsingar um þjónustu þar sem hægt er að fá
viðbótarupplýsingar.

2.

Tölvupóstfang eða veffang þar sem hægt er að fá beinan, ótakmarkaðan og fullan aðgang að útboðsgögnum án endurgjalds.

Þegar ekki er hægt er að fá beinan, ótakmarkaðan og fullan aðgang að skjölum án endurgjalds af ástæðum sem um getur í annarri og
þriðju undirgrein 1. mgr. 53. gr., upplýsingar um með hvaða hætti er hægt að nálgast útboðsgögn.

3.

Tegund og aðalstarfsemi samningsyfirvaldsins.

4.

Ef við á, skal tilgreina hvort samningsyfirvaldið sé miðlæg innkaupastofnun eða hvort um einhvers konar sameiginleg innkaup sé að
ræða.

5.

CPV-kóðar; þegar samningnum er skipt í hluta skal veita þessar upplýsingar fyrir hvern hluta.

6.

NUTS-kóði fyrir aðalverkstað að því er varðar verksamninga eða NUTS-kóði fyrir aðalstað þar sem afhending fer fram eða þjónusta
er innt af hendi að því er varðar vöru- og þjónustusamninga; þegar samningnum er skipt í hluta skal veita þessar upplýsingar fyrir
hvern hluta.

7.

Lýsing á innkaupunum: eðli og umfang verks, eðli og magn eða verðgildi vöru, eðli og umfang þjónustu. Þegar samningnum er skipt í
hluta skal veita þessar upplýsingar fyrir hvern hluta. Lýsing á valmöguleikum, eftir því sem við á.

8.

Áætluð heildarstærð samningsins eða samninganna; þegar samningi er skipt í hluta skal veita þessar upplýsingar fyrir hvern hluta.

9.

Samþykki eða bann við frávikstilboðum.

10. Tímamörk fyrir afhendingu eða útvegun vöru, verks eða þjónustu og, eftir því sem unnt er, gildistími samningsins.

a) Sé um að ræða rammasamning skal tilgreina fyrirhugaðan gildistíma rammasamningsins og, ef við á, ástæður þess að gildistími
er lengri en fjögur ár; eftir því sem unnt er skal tilgreina verðmæti eða stærð þeirra samninga sem á að gera og tíðni þeirra, fjölda
og, eftir því sem við á, fyrirhugaðan hámarksfjölda rekstraraðila sem geta tekið þátt.

b) Sé um að ræða gagnvirkt innkaupakerfi skal tilgreina fyrirhugaðan gildistíma kerfisins; eftir því sem unnt er, skal tilgreina
verðmæti eða stærð þeirra samninga sem á að gera og tíðni þeirra.

11. Skilyrði fyrir þátttöku, þ.m.t.:

a) ef við á, skal tilgreina hvort opinberi samningurinn sé bundinn við verndaða vinnustaði eða hvort framkvæmd hans takmarkist
við áætlanir um verndaða vinnu,

b) ef við á, skal tilgreina hvort þjónustustarfsemin er bundin við tiltekna starfsgrein með lögum eða stjórnsýslufyrirmælum; vísa
skal í viðeigandi lög eða stjórnsýslufyrirmæli,

c) skrá yfir forsendur varðandi persónulega stöðu rekstraraðila, sem geta valdið útilokun þeirra ásamt stuttri lýsingu á þeim og
hæfiskröfum, lágmarkskröfur sem hugsanlega eru gerðar; tilgreina skal tilskildar upplýsingar (eigin yfirlýsingar, gögn).
12. Tegund útboðs; ef við á, ástæðurnar fyrir notkun hraðútboðs (í almennu eða lokuðu útboði og samkeppnisútboðum með
samningsviðræðum).
13. Tilgreina skal, eftir því sem við á:
a) hvort um rammasamning er að ræða,
b) hvort um gagnvirkt innkaupakerfi er að ræða,
c) hvort um rafrænt uppboð sé að ræða (að því er varðar almennt eða lokað útboð og samkeppnisútboð með samningsviðræðum).
14. Þegar skipta á samningnum í nokkra hluta skal tilgreina hvort kostur er gefinn á því að bjóða í einn hlutann, nokkra hluta eða alla
hlutana; tilgreina skal hvers konar takmörkun á fjölda hluta sem getur komið í hlut eins og sama bjóðanda. Þegar samningnum er ekki
skipt í hluta skal tilgreina ástæður þess nema þessar upplýsingar komi fram í stöku skýrslunni.
15. Þegar um er að ræða lokað útboð, samkeppnisútboð með samningsviðræðum, samkeppnisviðræður eða nýsköpunarsamstarf, þar sem
sá kostur tekinn að takmarka þann fjölda umsækjenda sem boðið er að gera tilboð, taka þátt í samningum eða viðræðum:
lágmarksfjöldi og, ef við á, fyrirhugaður hámarksfjöldi umsækjenda og hlutlægar forsendur sem nota á við að velja þann fjölda.
16. Þegar um er að ræða samkeppnisútboð með samningsviðræðum, samkeppnisviðræður eða nýsköpunarsamstarf skal tilgreina, ef við á,
hvort ferlið fer fram í áföngum með það fyrir augum að fækka smám saman tilboðum sem samið verður um eða lausnum sem verða
ræddar.
17. Sé framkvæmd samningsins sérstökum skilyrðum háð skal tilgreina það, eftir því sem við á.
18. Valforsendur sem beita skal við gerð samnings eða samninga. Í öðrum tilvikum en þeim þar sem fjárhagslega hagkvæmasta tilboðið
er ákvarðað eingöngu á grundvelli verðs skal tilgreina forsendur fyrir fjárhagslega hagkvæmasta tilboði ásamt vægi þeirra ef þær
koma ekki fram í útboðskilmálum eða, þegar um er að ræða samkeppnisviðræður, í skýringargögnum.
19. Frestur til að taka við tilboðum (almenn útboð) eða þátttökutilkynningum (lokuð útboð, samkeppnisútboð með samningsviðræðum,
gagnvirk innkaupakerfi, samkeppnisviðræður, nýsköpunarsamstarf).
20. Heimilisfang þangað sem senda skal tilboð eða þátttökutilkynningar.
21. Almenn útboð:
a) gildistími tilboðs,
b) dagsetning, tími og staður þar sem tilboð verða opnuð,
c) einstaklingar sem hafa heimild til að vera viðstaddir opnun tilboða.
22. Tungumál, eitt eða fleiri, sem tilboð eða þátttökutilkynningar skulu samin á.
23. Tilgreina skal, eftir því sem við á:
a) hvort krafist verði rafrænnar framlagningar tilboða eða þátttökutilkynninga eða hún heimiluð,

b) hvort rafrænar pantanir verði notaðar,
c) hvort rafræn reikningagerð verði samþykkt,
d) hvort rafræn greiðsla verði notuð.
24. Upplýsingar um hvort samningurinn tengist verkefni og/eða áætlun sem fjármögnuð er úr sjóðum Sambandsins.
25. Nafn og heimilisfang aðilans sem sér um meðferð kærumála og, ef við á, sáttameðferð. Nákvæmar upplýsingar um það hvenær leggja
má fram kæru í síðasta lagi eða, ef þörf krefur, nafn, heimilisfang, símanúmer, bréfasímanúmer og tölvupóstfang þjónustunnar sem
veitir þessar upplýsingar.
26. Dagsetning(ar) og tilvísun(-anir) í birtingar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins sem máli skipta að því er varðar samning eða
samninga sem auglýstir eru í þessari tilkynningu.
27. Þegar um endurtekin innkaup að ræða skal gefa upp áætlaðan birtingartíma frekari tilkynninga.
28. Sendingardagur tilkynningarinnar.
29. Upplýsingar um hvort samningurinn fellur undir samninginn um opinber innkaup (GPA).
30. Allar aðrar viðeigandi upplýsingar.
D-HLUTI
Upplýsingar sem eiga að koma fram í tilkynningum um samningsgerð
(eins og um getur í 50. gr.)
1.

Nafn, auðkennisnúmer (ef kveðið er á um það í landslöggjöf), heimilisfang, þ.m.t. NUTS-kóði, símanúmer, bréfasímanúmer,
tölvupóstfang og veffang samningsyfirvaldsins, sem og samsvarandi upplýsingar um þjónustu þar sem hægt er að fá
viðbótarupplýsingar.

2.

Tegund og aðalstarfsemi samningsyfirvaldsins.

3.

Ef við á, skal tilgreina hvort samningsyfirvaldið sé miðlæg innkaupastofnun eða hvort um einhvers konar sameiginleg innkaup sé að
ræða.

4.

CPV-kóðar.

5.

NUTS-kóði fyrir aðalverkstað að því er varðar verksamninga eða NUTS-kóði fyrir aðalstað þar sem afhending fer fram eða þjónusta
er innt af hendi að því er varðar samninga um vöru og þjónustu.

6.

Lýsing á innkaupunum: eðli og umfang verks, eðli og magn eða verðgildi vöru, eðli og umfang þjónustu. Þegar samningnum er skipt í
hluta skal veita þessar upplýsingar fyrir hvern hluta. Lýsing á valmöguleikum, eftir því sem við á.

7.

Tegund útboðs; rökstuðningur ef um er að ræða samningskaup án undangenginnar birtingar.

8.

Tilgreina skal, eftir því sem við á:
a) hvort um rammasamning hafi verið að ræða,
b) hvort um gagnvirkt innkaupakerfi hafi verið að ræða.

9.

Viðmiðanir, sem um getur í 67. gr., sem voru notaðar við gerð samningsins eða samninganna. Ef við á, skal tilgreina hvort um rafrænt
uppboð hafi verið að ræða (að því er varðar almennt eða lokað útboð eða samkeppnisútboð með samningsviðræðum).

10. Dagsetning þegar samningurinn/samningarnir eða rammasamningurinn/-samningarnir voru gerðir í kjölfar ákvörðunarinnar um gerð
hans/þeirra.
11. Fjöldi tilboða sem barst að því er varðar hvern samning sem gerður er, þ.m.t.:
a) fjöldi tilboða sem barst frá rekstraraðilum sem eru lítil og meðalstór fyrirtæki,

b) fjöldi tilboða sem bars frá öðru aðildarríki eða þriðja landi,
c) fjöldi tilboða sem barst með rafrænum hætti.
12. Fyrir hvern samning sem gerður er, nafn, heimilisfang, þ.m.t. NUTS-kóði, símanúmer, bréfasímanúmer, tölvupóstfang og veffang
hlutskarpasta bjóðandans eða bjóðendanna, þ.m.t.
a) upplýsingar um hvort hlutskarpasti bjóðandinn er lítið eða meðalstórt fyrirtæki,
b) upplýsingar um hvort samningurinn hafi verið gerður við hóp rekstraraðila (fyrirtæki um sameiginlegt verkefni, fyrirtækjasamtök
eða annað).
13. Verðgildi hlutskarpasta tilboðs (tilboða) eða hæsta og lægsta tilboðs sem voru athuguð fyrir gerð samnings eða samninga.
14. Ef við á, fyrir hvern samning, fjárhæð og hlutfall samnings sem líklegt er að verði falinn þriðju aðilum til undirverktöku.
15. Upplýsingar um hvort samningurinn tengist verkefni og/eða áætlun sem fjármögnuð er úr sjóðum Sambandsins.
16. Nafn og heimilisfang aðilans sem sér um meðferð kærumála og, ef við á, sáttameðferð. Nákvæmar upplýsingar um það hvenær leggja
má fram kæru í síðasta lagi eða, ef þörf krefur, nafn, heimilisfang, símanúmer, bréfasímanúmer og tölvupóstfang þjónustunnar sem
veitir þessar upplýsingar.
17. Dagsetning(ar) og tilvísun(-anir) í birtingar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins sem máli skipta að því er varðar samning eða
samninga sem auglýstir eru í þessari tilkynningu.
18. Sendingardagur tilkynningarinnar.
19. Allar aðrar viðeigandi upplýsingar.
E-HLUTI
Upplýsingar sem eiga að koma fram í tilkynningum um hönnunarsamkeppni
(eins og um getur í 1. mgr. 79. gr.)
1.

Nafn, auðkennisnúmer (ef kveðið er á um það í landslöggjöf), heimilisfang, þ.m.t. NUTS-kóði, símanúmer, bréfasímanúmer,
tölvupóstfang og veffang samningsyfirvaldsins, sem og samsvarandi upplýsingar um þjónustu þar sem hægt er að fá
viðbótarupplýsingar.

2.

Tölvupóstfang eða veffang þar sem hægt er að fá beinan, ótakmarkaðan og fullan aðgang að útboðsgögnum án endurgjalds.
Þegar ekki er hægt er að fá beinan, ótakmarkaðan og fullan aðgang að skjölum án endurgjalds af ástæðum sem um getur í annarri og
þriðju undirgrein 1. mgr. 53. gr., upplýsingar um með hvaða hætti er hægt að nálgast útboðsgögn.

3.

Tegund og aðalstarfsemi samningsyfirvaldsins.

4.

Ef við á, skal tilgreina hvort samningsyfirvaldið sé miðlæg innkaupastofnun eða hvort um einhvers konar sameiginleg innkaup sé að
ræða.

5.

CPV-kóðar; þegar samningnum er skipt í hluta skal veita þessar upplýsingar fyrir hvern hluta.

6.

Lýsing á mikilvægustu einkennum verkefnisins.

7.

Fjöldi og verðmæti verðlauna.

8.

Tegund hönnunarsamkeppni (almenn eða lokuð).

9.

Þegar um er að ræða almenna samkeppni, frestur til að skila verkefnum.

10. Þegar um er að ræða lokaða samkeppni:
a) fjöldi þátttakenda sem reiknað er með,
b) nöfn þátttakenda sem þegar hafa verið valdir, ef einhverjir eru,
c) forsendur fyrir vali þátttakenda,

d) frestur til að tilkynna þátttöku.
11. Ef við á, skal tilgreina hvort þátttaka takmarkast við tiltekna starfsgrein.
12. Forsendur sem nota á við mat á verkefnunum.
13. Tilgreina skal hvort ákvörðun dómnefndar er bindandi fyrir samningsyfirvaldið.
14. Greiðslur sem allir þátttakendur fá, ef einhverjar eru.
15. Tilgreina skal hvort einhverjir samningar verða gerðir við sigurvegara hönnunarsamkeppninnar.
16. Sendingardagur tilkynningarinnar.
17. Allar aðrar viðeigandi upplýsingar.
F-HLUTI
Upplýsingar sem eiga að koma fram í tilkynningum um úrslit samkeppni
(eins og um getur í 2. mgr. 79. gr.)
1.

Nafn, auðkennisnúmer (ef kveðið er á um það í landslöggjöf), heimilisfang, þ.m.t. NUTS-kóði, símanúmer, bréfasímanúmer,
tölvupóstfang og veffang samningsyfirvaldsins, sem og samsvarandi upplýsingar um þjónustu þar sem hægt er að fá
viðbótarupplýsingar.

2.

Tegund og aðalstarfsemi samningsyfirvaldsins.

3.

Ef við á, skal tilgreina hvort samningsyfirvaldið sé miðlæg innkaupastofnun eða hvort um einhvers konar sameiginleg innkaup sé að
ræða.

4.

CPV-kóðar.

5.

Lýsing á mikilvægustu einkennum verkefnisins.

6.

Verðmæti verðlauna.

7.

Tegund hönnunarsamkeppni (almenn eða lokuð).

8.

Forsendur sem nota á við mat á verkefnunum.

9.

Dagsetning ákvörðunar dómnefndar.

10. Fjöldi þátttakenda.
a) Fjöldi þátttakenda sem eru lítil og meðalstór fyrirtæki.
b) Fjöldi þátttakenda frá öðrum löndum.
11. Nafn, heimilisfang, þ.m.t. NUTS-kóði, símanúmer, bréfasímanúmer, tölvupóstfang og veffang sigurvegara í samkeppninni og
upplýsingar um hvort sigurvegari eða sigurvegarar eru lítil og meðalstór fyrirtæki.
12. Upplýsingar um hvort hönnunarsamkeppnin tengist verkefni eða áætlun sem fjármögnuð er úr sjóðum Sambandsins.
13. Dagsetning(ar) og tilvísun(-anir) fyrri birtinga í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins sem máli skipta að því er varðar samning eða
samninga sem þessi tilkynning varðar.
14. Sendingardagur tilkynningarinnar.
15. Allar aðrar viðeigandi upplýsingar.

G-HLUTI
Upplýsingar sem eiga að koma fram í tilkynningum um breytingar á samningi á gildistíma hans
(eins og um getur í 1. mgr. 72. gr.)
1.

Nafn, auðkennisnúmer (ef kveðið er á um það í landslöggjöf), heimilisfang, þ.m.t. NUTS-kóði, símanúmer, bréfasímanúmer,
tölvupóstfang og veffang samningsyfirvaldsins, sem og samsvarandi upplýsingar um þjónustu þar sem hægt er að fá
viðbótarupplýsingar.

2.

CPV-kóðar.

3.

NUTS-kóði fyrir aðalverkstað að því er varðar verksamninga eða NUTS-kóði fyrir aðalstað þar sem afhending fer fram eða þjónusta
er innt af hendi að því er varðar samninga um vöru og þjónustu.

4.

Lýsing á kaupunum fyrir og eftir breytinguna: eðli og umfang verks, eðli og magn eða verðgildi vöru, eðli og umfang þjónustu.

5.

Eftir atvikum, hækkun á verði af völdum breytinganna.

6.

Lýsing á aðstæðunum sem ollu því að breytingarnar voru nauðsynlegar.

7.

Dagsetning ákvörðunar um samningsgerð.

8.

Nafn, heimilisfang, þ.m.t. NUTS-kóði, símanúmer, bréfasímanúmer, tölvupóstfang og veffang nýja rekstraraðilans eða -aðilanna, eftir
því sem við á.

9.

Upplýsingar um hvort samningurinn tengist verkefni og/eða áætlun sem fjármögnuð er úr sjóðum Sambandsins.

10. Nafn og heimilisfang eftirlitsaðilans og aðilans sem sér um meðferð kærumála og, ef við á, sáttameðferð. Nákvæmar upplýsingar um
það hvenær leggja má fram kæru í síðasta lagi eða, ef þörf krefur, nafn, heimilisfang, símanúmer, bréfasímanúmer og tölvupóstfang
þjónustunnar sem veitir þessar upplýsingar.
11. Dagsetning(ar) og tilvísun(-anir) fyrri birtinga í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins sem máli skipta að því er varðar samning eða
samninga sem þessi tilkynning varðar.
12. Sendingardagur tilkynningarinnar.
13. Allar aðrar viðeigandi upplýsingar.
H-HLUTI
Upplýsingar sem eiga að koma fram í útboðstilkynningum varðandi samninga um félagsþjónustu og aðra sértæka þjónustu
(eins og um getur í 1. mgr. 75. gr.)
1.

Nafn, auðkennisnúmer (ef kveðið er á um það í landslöggjöf), heimilisfang, þ.m.t. NUTS-kóði, tölvupóstfang og veffang
samningsyfirvaldsins.

2.

NUTS-kóði fyrir aðalverkstað að því er varðar verk eða NUTS-kóði fyrir aðalstað þar sem afhending fer fram eða þjónusta er innt af
hendi að því er varðar vöru og þjónustu,

3.

Stutt lýsing á samningi sem um ræðir, þ.m.t. CPV-kóðar.

4.

Skilyrði fyrir þátttöku, þ.m.t.:
— ef við á, skal tilgreina hvort samningurinn sé bundinn við verndaða vinnustaði eða hvort framkvæmd hans takmarkist við áætlanir
um verndaða vinnu,
— ef við á, skal tilgreina hvort framkvæmd þjónustunnar sé bundin við tiltekna starfsgrein í lögum eða stjórnsýslufyrirmælum.

5.

Frestur til að hafa samband við samningsyfirvaldið með tilliti til þátttöku.

6.

Stutt lýsing á helstu þáttum útboðsferlisins sem nota skal.

I-HLUTI
Upplýsingar sem eiga að koma fram í kynningartilkynningum varðandi félagsþjónustu og aðra sértæka þjónustu
(eins og um getur í 1. mgr. 75. gr.)
1.

Nafn, auðkennisnúmer (ef kveðið er á um það í landslöggjöf), heimilisfang, þ.m.t. NUTS-kóði, tölvupóstfang og veffang
samningsyfirvaldsins.

2.

Stutt lýsing á samningi sem um ræðir, þ.m.t. áætlað heildarverðmæti samningsins og CPV-kóðar.

3.

Eftir því sem vitneskja er fyrir hendi:
a) NUTS-kóði fyrir aðalverkstað að því er varðar verk eða NUTS-kóði fyrir aðalstað þar sem afhending fer fram eða þjónusta er
innt af hendi að því er varðar vöru og þjónustu,
b) tímamörk fyrir afhendingu eða útvegun vöru, verks eða þjónustu og gildistími samningsins,
c) skilyrði fyrir þátttöku, þ.m.t.:
— ef við á, skal tilgreina hvort opinberi samningurinn sé bundinn við verndaða vinnustaði eða hvort framkvæmd hans
takmarkist við áætlanir um verndaða vinnu,
— ef við á, skal tilgreina hvort framkvæmd þjónustunnar sé bundin við tiltekna starfsgrein í lögum eða stjórnsýslufyrirmælum,
d) stutt lýsing á helstu þáttum útboðsferlisins sem nota skal.

4.

Upplýsingar um að áhugasamir rekstraraðilar skuli greina samningsyfirvaldinu frá því ef þeir hafa áhuga á samningi eða samningum
og frestur fyrir móttöku þátttökubeiðna og heimilisfang þangað sem þeir eiga að senda upplýsingar um áhuga sinn.
J-HLUTI
Upplýsingar sem eiga að koma fram í tilkynningum um samningsgerð varðandi samninga um félagsþjónustu og aðra sértæka
þjónustu
(eins og um getur í 2. mgr. 75. gr.)

1.

Nafn, auðkennisnúmer (ef kveðið er á um það í landslöggjöf), heimilisfang, þ.m.t. NUTS-kóði, tölvupóstfang og veffang
samningsyfirvaldsins.

2.

Stutt lýsing á samningi sem um ræðir, þ.m.t. CPV-kóðar.

3.

NUTS-kóði fyrir aðalverkstað að því er varðar verk eða NUTS-kóði fyrir aðalstað þar sem afhending fer fram eða þjónusta er innt af
hendi að því er varðar vöru og þjónustu,

4.

Fjöldi tilboða sem barst.

5.

Verð eða verðbil (lágmark/hámark) sem greitt er.

6.

Fyrir hvern samning, nafn, heimilisfang, þ.m.t. NUTS-kóði, tölvupóstfang og veffang hlutskarpasta rekstraraðilans eða -aðilanna.

7.

Allar aðrar viðeigandi upplýsingar.
____________
VI. VIÐAUKI

UPPLÝSINGAR SEM EIGA AÐ KOMA FRAM Í ÚTBOÐSGÖGNUM Í TENGSLUM VIÐ RAFRÆN UPPBOÐ
(4. mgr. 35. gr)
Þegar samningsyfirvöld hafa ákveðið að halda rafrænt uppboð skulu útboðsgögn a.m.k. innihalda upplýsingar um eftirfarandi:
a) þá þætti þar sem verðmætið liggur til grundvallar í rafrænu uppboði, að því tilskildu að slíkir þættir séu mælanlegir og hægt sé að
setja þá fram í tölum eða hundraðshlutum,
b) hvers konar takmarkanir sem hægt er að setja á verðmæti á grundvelli mats á skilmálum er varða efni samningsins,

c) upplýsingarnar, sem bjóðendur eiga að hafa aðgang að á meðan rafræna uppboðið stendur yfir, og, eftir því sem við á, hvenær þeir fá
aðgang að þeim,
d) viðeigandi upplýsingar um rafræna uppboðsferlið,
e) skilyrði sem bjóðendur verða að uppfylla til að geta lagt fram tilboð og einkum hvaða lágmarksmunar sé krafist á milli tilboða, eftir
því sem við á,
f)

viðeigandi upplýsingar um rafræna búnaðinn, sem notaður er, og um fyrirkomulag og tækniforskriftir fyrir tengingu við hann.

____________
VII. VIÐAUKI

SKILGREINING TILTEKINNA TÆKNIFORSKRIFTA
Í þessari tilskipun er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
1) „tækniforskrift“ merkir eitt af eftirtöldu:
a) þegar um er að ræða opinbera verksamninga, öll tæknileg fyrirmæli sem einkum skulu tekin fram í útboðsgögnum þar sem
skilgreindir eru tilskildir eiginleikar efnis, vöru eða aðfanga, á þann hátt að svari til þeirrar notkunar sem samningsyfirvaldið
hefur fyrirhugað. Þessir eiginleikar taka til tiltekins vistvænleika og loftslagsgæða, krafna um hönnun fyrir alla (þ.m.t. aðgengi
fyrir fatlaða) og samræmismats, nothæfis, öryggis eða umfangs, þ.m.t. aðferðir við gæðatryggingu, hugtök, tákn, prófanir og
prófunaraðferðir, pökkun, merkingu og áletranir, leiðbeiningar um meðferð og framleiðsluferli og -aðferðir á öllum stigum
vistferils verksins. Þessir eiginleikar skulu einnig taka til reglna um hönnun og kostnaðaráætlanir, skilyrða varðandi prófun,
eftirlit og samþykki verka og aðferða eða byggingartækni ásamt öllum öðrum tæknilegum skilyrðum sem samningsyfirvaldið
getur sett samkvæmt almennum eða sérstökum reglum um verk sem er að fullu lokið og efni og hluta sem til þess teljast,
b) þegar um er að ræða opinbera vöru- eða þjónustusamninga, forskrift í skjali þar sem skilgreindir eru tilskildir eiginleikar vöru eða
þjónustu, s.s. tiltekin gæði, vistvænleiki og loftslagsgæði, kröfur um hönnun fyrir alla (þ.m.t. aðgengi fyrir fatlaða) og
samræmismat, nothæfi, notkun vörunnar, öryggi eða umfang, þ.m.t. kröfur varðandi viðskiptaheiti, hugtök, tákn, prófanir og
prófunaraðferðir, pökkun, merkingu og áletranir, notendaleiðbeiningar, framleiðsluferli og -aðferðir á öllum stigum vistferils
vörunnar eða þjónustunnar og aðferðir við samræmismat,
2) „staðall“: tækniforskrift, sem er samþykkt af viðurkenndri staðlastofnun til endurtekinnar eða stöðugrar beitingar, án þess að skylt sé
að fylgja henni, og sem er einn eftirfarandi staðla:
a) „alþjóðlegur staðall“: staðall sem er samþykktur af alþjóðlegri staðlastofnun og gerður aðgengilegur almenningi,
b) „Evrópustaðall“: staðall sem er samþykktur af evrópskri staðlastofnun og gerður aðgengilegur almenningi,
c) „landsstaðall“: staðall sem er samþykktur af landsbundinni staðlastofnun og gerður aðgengilegur almenningi,
3) „evrópskt tæknimat“: skjalfest mat á nothæfi byggingarvöru með tilliti til mikilvægra eiginleika hennar í samræmi við viðkomandi
evrópskt matsskjal, eins og skilgreint er í 12. lið 2. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 ( 43),
4) „sameiginleg tækniforskrift“: tækniforskrift á sviði upplýsinga- og fjarskiptatækni sem mælt er fyrir um í samræmi við 13. og 14. gr.
reglugerðar (ESB) nr. 1025/2012,
5) „tækniviðmiðun“: hvers konar framleiðsla evrópskra staðlastofnana, annað en Evrópustaðlar, í samræmi við reglur sem settar eru
vegna þróunar á markaðsþörfum.

_____________
VIII. VIÐAUKI

(43)Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 305/2011 frá 9. mars 2011 um samræmd skilyrði fyrir markaðssetningu byggingarvara og niðurfellingu á tilskipun ráðsins 89/106/EBE (Stjtíð. ESB L 88, 4.4.2011, bls. 5).

BIRTING
1. Birting tilkynninga
Samningsyfirvöld skulu senda þær tilkynningar, sem um getur í 48., 49., 50., 75. og 79. gr., til útgáfuskrifstofu Evrópusambandsins til
birtingar í samræmi við eftirfarandi reglur:
Útgáfuskrifstofa Evrópusambandsins skal birta tilkynningar, sem um getur í 48., 49., 50., 75. og 79. gr., en ef um er að ræða
kynningartilkynningu, sem birtist í upplýsingaskrá kaupanda í samræmi við 1. mgr. 48. gr., skulu samningsyfirvöld birta hana.
Auk þess geta samningsyfirvöld birt þessar upplýsingar á Netinu í „upplýsingaskrá kaupanda“ eins og um getur í b-lið 2. liðar.
Útgáfuskrifstofa Evrópusambandsins sendir samningsyfirvaldinu staðfestinguna sem um getur í annarri undirgrein 5. mgr. 51. gr.
2.

Birting viðbótarupplýsinga

a) Þegar ekki er kveðið á um annað í annarri og þriðju undirgrein 1. mgr. 53. gr. skulu samningsyfirvöld birta útboðsgögn í heild sinni á
Netinu.
b) Upplýsingaskrá kaupanda getur innihaldið kynningartilkynningar, eins og um getur í 1. mgr. 48. gr., upplýsingar um yfirstandandi
útboð, áformuð innkaup, gerða samninga, útboð sem er aflýst og allar gagnlegar, almennar upplýsingar, s.s. um tengilið, síma- og
bréfasímanúmer, póstfang og tölvupóstfang. Upplýsingaskrá kaupanda getur einnig innihaldið kynningartilkynningar, notaðar til að
kynna útboð, sem eru birtar á landsvísu skv. 52. gr.
3. Snið tilkynninga og reglur um rafræna sendingu þeirra
Upplýsingar um snið tilkynninga og reglur um rafræna sendingu þeirra samkvæmt ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar er að
finna á veffanginu „http://simap.europa.eu“.
______________
IX. VIÐAUKI

INNIHALD BOÐS UM AÐ LEGGJA FRAM TILBOÐ, TAKA ÞÁTT Í VIÐRÆÐUM EÐA STAÐFESTA ÁHUGA SINN EINS OG
KVEÐIÐ ER Á UM Í 54. GR.
1.

Í boði um að leggja fram tilboð eða taka þátt í viðræðum eins og kveðið er á um í 54. gr. skal a.m.k. eftirfarandi koma fram:

a) tilvísun til útboðstilkynningar sem hefur verið birt,
b) síðasti móttökudagur tilboða, heimilisfangið sem senda á tilboðin til og upplýsingar um á hvaða tungumáli eða tungumálum þau skuli
vera,
c) sé um að ræða samkeppnisviðræður, dagsetning og heimilisfangið þar sem viðræður hefjast og tungumálið eða tungumálin sem eru
notuð,
d) upplýsingar um það hvaða skjöl eigi hugsanlega að láta fylgja með, annaðhvort til stuðnings yfirlýsingum, sem unnt er að sannreyna
og sem bjóðandi hefur sett fram, í samræmi við 59. og 60. gr. og, eftir því sem við á, 62. gr., eða til að bæta við upplýsingar, sem um
getur í þessum greinum, og samkvæmt skilyrðum sem mælt er fyrir um í 59., 60. og 62. gr.,
e) hlutfallslegt vægi forsendna fyrir gerð samnings eða, ef við á, forgangsröð slíkra forsendna eftir mikilvægi þeirra, ef það er ekki
tilgreint í útboðstilkynningu, í boði um að staðfesta áhuga sinn, í tækniforskriftum eða skýringargögnum.
Þegar um er að ræða samninga sem gerðir eru með samkeppnisviðræðum eða í nýsköpunarsamstarfi skulu upplýsingarnar, sem um
getur í b-lið, ekki koma fram í boði um að taka þátt í viðræðum eða að ganga til samninga heldur skulu þær vera í boði um að leggja
fram tilboð.
2.

Þegar kynningartilkynning er notuð til að kynna útboð skulu samningsyfirvöld, í framhaldi af því, og áður en val á bjóðendum eða
þátttakendum í samningaviðræðum hefst, bjóða öllum umsækjendum að staðfesta áhuga sinn á grundvelli ítarlegra upplýsinga um
viðkomandi samning.
Í boðinu skulu koma fram a.m.k. eftirfarandi upplýsingar:

a) hvers eðlis samningurinn er og í hvaða magni, þ.m.t. allir möguleikar á viðbótarsamningum og, ef unnt er, áætlaður tími til að nýta
þessa möguleika fyrir endurnýjanlega samninga en þá skal tilgreina eðli og magn og, ef unnt er, áætlaðar dagsetningar fyrir birtingu
síðari tilkynninga um útboð verka, vöru eða þjónustu,
b) tegund útboðs: lokað útboð eða samkeppnisútboð með samningsviðræðum,
c) ef við á, hvaða dag afhending vöru eða framkvæmd verks eða veiting þjónustu skal hefjast eða ljúka,
d) ef rafrænn aðgangur er ekki í boði, heimilisfang og síðasti dagur til að leggja fram beiðni um útboðsgögn og upplýsingar um á hvaða
tungumáli eða tungumálum þau skuli vera,

e) heimilisfang samningsyfirvaldsins sem á að gera samninginn,
f)

fjárhagsleg og tæknileg skilyrði, fjárhagslegar ábyrgðir og upplýsingar sem krafist er af rekstraraðilum,

g) tegund samnings sem boðið miðast við: samningur um kaup, langtíma- eða skammtímaleigu eða kaupleigu eða sambland af þessu og
h) forsendur fyrir gerð samnings og vægi þeirra eða, eftir því sem við á, forgangsröð slíkra forsendna eftir mikilvægi ef þessar
upplýsingar eru ekki gefnar í kynningartilkynningu eða tækniforskriftum eða í boði um að leggja fram tilboð eða ganga til samninga.
___________
X. VIÐAUKI

SKRÁ YFIR ALÞJÓÐLEGAR SAMÞYKKTIR OG SAMNINGA Á SVIÐI FÉLAGSMÁLA OG UMHVERFISMÁLA SEM UM
GETUR Í 2. MGR. 18. GR.
— Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 87 um félagafrelsi og verndun þess
— Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 98 um beitingu grundvallarreglnanna um réttinn til að stofna félög og semja
sameiginlega
— Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 29 um nauðungarvinnu eða skylduvinnu
— Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 105 um afnám nauðungarvinnu
— Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 138 um lágmarksaldur við vinnu
— Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 111 um misrétti með tilliti til atvinnu eða starfs
— Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 100 um jöfn laun karla og kvenna fyrir jafnverðmæt störf
— Samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar nr. 182 um bann við barnavinnu í sinni verstu mynd og tafarlausar aðgerðir til að afnema
hana
— Vínarsamningur um vernd ósónlagsins ásamt Montrealbókuninni um efni sem valda rýrnun ósonlagsins
— Alþjóðasamningur um eftirlit með flutningi spilliefna milli landa og förgun þeirra (Basel-samningurinn)
— Samningur um þrávirk lífræn efni (Stokkhólmssamningurinn),
— Samningur um fyrirfram upplýst samþykki fyrir tilteknum hættulegum efnum og varnarefnum í alþjóðaviðskiptum
(Umhverfisstofnun SÞ/Matvæla- og landbúnaðarstofnun SÞ) (PIC-samningurinn) Rotterdam, 10. september 1998 og þrjár
svæðisbundnar bókanir við hann.
_____________
XI. VIÐAUKI

SKRÁR ( 44)
Viðeigandi firma- og viðskiptaskrár og samsvarandi yfirlýsingar og vottorð fyrir hvert aðildarríki eru:
— í Belgíu: „Registre du Commerce“/„Handelsregister“, og, að því er varðar þjónustusamninga, „Ordres professionels/Beroepsorden“,
— í Búlgaríu: „Търговски регистър“,
— í Tékklandi: „obchodní rejstřík“,
— í Danmörku: „Erhvervsstyrelsen“,
— í Þýskalandi: „Handelsregister“, „Handwerksrolle“, og, að því er varðar
„Partnerschaftsregister“ og „Mitgliedsverzeichnisse de Berufskammern der Länder“,

(44)

þjónustusamninga,

Að því er varðar 2. mgr. 58. gr. eru „firma- eða viðskiptaskrár“ skrárnar sem eru tilgreinar í þessum viðauka og, ef breytingar hafa verið gerðar í viðkomandi löndum, skrárnar sem hafa komið í þeirra stað.

„Vereinsregister“,

— í Eistlandi: „Registrite ja Infosüsteemide Keskus“,
— á Írlandi: rekstraraðili kann að verða beðinn um að framvísa vottorði frá „Registrar of Companies“ eða „Registrar of Friendly
Societies“ um að hann hafi fengið vottun um að hann sé lögaðili eða sé skráður eða, að öðrum kosti, vottorði sem staðfestir að
viðkomandi aðili hafi gefið eiðsvarna yfirlýsingu um að hann starfi í viðkomandi starfsgrein í landinu þar sem hann hefur staðfestu, á
sérstökum stað og undir tilteknu firmanafni,
— í Grikklandi: „Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων — MEΕΠ“ undir ráðuneyti umhverfismála, borgar- og byggðaskipulags og
opinberra framkvæmda (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε) að því er varðar verksamninga; „Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο“ og
„Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού“ að því er varðar vörusamninga; þegar um er að ræða þjónustusamninga kann
þjónustuveitandinn að verða beðinn að leggja fram eiðsvarna yfirlýsingu hjá lögbókanda um að hann starfi í viðkomandi starfsgrein; í
tilvikum sem kveðið er á um í gildandi landslögum, vegna veitingar rannsóknarþjónustu eins og getið er í I. viðauka, firmaskrána
„Μητρώο Μελετητών“ og „Μητρώο Γραφείων Μελετών“,
— á Spáni: „Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado“ að því er varðar verk- og þjónustusamninga og, að því
er varðar vörusamninga, „Registro Mercantil“ eða, þegar um er að ræða óskráða einstaklinga, vottorð sem staðfestir að viðkomandi
aðili hafi gefið eiðsvarna yfirlýsingu um að hann starfi í viðkomandi starfsgrein,
— í Frakklandi: „Registre du commerce et des sociétés“ og „Répertoire des métiers“,
— í Króatíu: „Sudski registar“og „Obrtni registrar“ eða, ef um er að ræða tiltekna starfsemi, vottorð þar sem fram kemur að viðkomandi
aðili hafi leyfi til að stunda þá starfsemi eða starfsgrein sem um er að ræða,
— á Ítalíu: „Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato“; ef um er að ræða vöru- og þjónustusamninga,
einnig „Registro delle commissioni provinciali per l’artigianato“ eða, auk fyrrnefndra skráa, „Consiglio nazionale degli ordini
professionali“ að því er varðar þjónustusamninga; þegar um er að ræða verk- eða þjónustusamninga einnig „Albo nazionale dei
gestori ambientali“ auk fyrrnefndra skráa,
— á Kýpur: verktakinn getur verið beðinn um að leggja fram vottorð frá „Skráningar- og endurskoðunarráði byggingarverkfræði og
byggingarverktaka (Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων)“ samkvæmt lögum um
skráningu og endurskoðun byggingarverkfræði og byggingarverktaka að því er varðar verksamninga; þegar um er að ræða vöru- og
þjónustusamninga kann birgir eða þjónustuveitandi að verða beðinn um að framvísa vottorði frá „Skráningaryfirvaldi félaga og
opinberum skiptastjóra“ (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης) eða, að öðrum kosti, vottorði sem staðfestir að viðkomandi
aðili hafi gefið eiðsvarna yfirlýsingu um að hann starfi í viðkomandi starfsgrein í landinu þar sem hann hefur staðfestu, á sérstökum
stað og undir tilteknu firmanafni,
— í Lettlandi: „Uzņēmumu reģistrs“,
— í Litháen: „Juridinių asmenų registras“,
— í Lúxemborg: „Registre aux firmes“ og „Rôle de la Chambre des métiers“,
— í Ungverjalandi: „Cégnyilvántartás“, „egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartása“, og, ef um er að ræða þjónustusamninga, „szakmai
kamarák nyilvántartása“ eða, ef um er að ræða tiltekna starfsemi, vottorð þar sem fram kemur að viðkomandi aðili hafi leyfi til að
stunda þá starfsemi eða starfsgrein sem um er að ræða,
— á Möltu: rekstraraðili fær gefið upp sitt „numru ta' registrazzjoni tat- Taxxa tal- Valur Miżjud (VAT) u n- numru tal-licenzja ta'
kummerc“, og viðkomandi skráningarnúmer sem gefið er út af fjármálaþjónustuyfirvaldi Möltu ef um er að ræða sameignarfélag eða
félag,
— í Hollandi: „Handelsregister“,
— í Austurríki: „Firmenbuch“, „Gewerberegister“, og „Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern“,
— í Póllandi: „Krajowy Rejestr Sądowy“,
— í Portúgal: „Instituto da Construção e do Imobiliário“ (INCI) að því er varðar verksamninga; „Registro Nacional das Pessoas
Colectivas“ ef um er að ræða vöru- og þjónustusamninga,
— í Rúmeníu: „Registrul Comerțului“,
— í Slóveníu: „sodni register“ og „obrtni register“,
— í Slóvakíu: „Obchodný register“,

— í Finnlandi: „Kaupparekisteri“/„Handelsregistret“,
— í Svíþjóð: „aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren“,
— í Breska konungsríkinu: rekstraraðili kann að verða beðinn að framvísa vottorði frá „Registrar of Companies“ um að hann sé skráður
þar eða, ef hann er ekki skráður þar, vottorði sem staðfestir að viðkomandi aðili hafi gefið eiðsvarna yfirlýsingu um að hann starfi í
viðkomandi starfsgrein, á sérstökum stað og undir tilteknu firmanafni.
______________
XII. VIÐAUKI

SÖNNUNARGÖGN UM HÆFISKRÖFUR
I. hluti: Efnahagsleg og fjárhagsleg staða
Að jafnaði skal vera hægt að færa sönnur á efnahagslega og fjárhagslega stöðu rekstraraðila með einni eða fleiri eftirfarandi
aðferðum:
a) með viðeigandi yfirlýsingu frá bönkum eða, þar sem við á, sönnunargögnum um viðeigandi starfsábyrgðartryggingu,
b) með því að framvísa efnahagsreikningi eða útdrætti úr honum ef krafist er birtingar efnahagsreiknings samkvæmt landslögum í
landinu þar sem rekstraraðilinn hefur staðfestu,
c) með yfirlýsingu um heildarveltu fyrirtækisins og, eftir því sem við á, veltuna á því sviði sem fellur undir samninginn á síðustu þremur
fyrirliggjandi fjárhagsárum að hámarki, eftir því hvaða dag fyrirtækið var stofnað eða rekstur hafinn, ef þessar upplýsingar um veltu
eru tiltækar.
II. hluti: Tæknileg geta
Gögn til að sannreyna tæknilega getu rekstraraðilans, eins og um getur í 58. gr.:
a) eftirfarandi skrár:
i.

skrá yfir þau verk sem unnin hafa verið á undanförnum fimm árum, ásamt vottorðum um fullnægjandi efndir og niðurstöðu
mikilvægustu verksamninganna. Ef nauðsyn krefur geta samningsyfirvöld, til að tryggja fullnægjandi samkeppni, tilgreint að
tekið verði tillit til staðfestingar um viðeigandi verk sem unnin hafa verið fyrir meira en fimm árum,

ii. skrá yfir helstu vörusendingar eða þjónustu sem veitt hefur verið á þremur síðustu árum, ásamt upplýsingum um fjárhæðir,
dagsetningar og viðtakendur, hvort heldur um er að ræða opinbera aðila eða einkaaðila. Ef nauðsyn krefur geta samningsyfirvöld,
til að tryggja fullnægjandi samkeppni, tilgreint að tekið verði tillit til staðfestingar um viðeigandi vörur sem hafa verið afhentar
eða þjónustu sem hefur verið veitt fyrir meira en þremur árum,
b) tilvísun til tæknimanna eða þeirra tæknilegu aðila sem koma að málinu, hvort sem þeir heyra beint undir fyrirtæki rekstraraðilans eða
ekki, einkum þeirra sem bera ábyrgð á gæðaeftirliti og, þegar um er að ræða opinbera verksamninga, þeirra sem verktaki getur leitað
til vegna framkvæmdar verksins,
c) lýsing á tæknibúnaði og þeim ráðstöfunum sem rekstraraðili hefur gert til að tryggja gæði ásamt lýsingu á aðstöðu fyrirtækisins til
athugana og rannsókna,
d) upplýsingar um stjórnun aðfangakeðju og rakningarkerfi sem rekstraraðilinn getur beitt við framkvæmd samningsins,
e) þegar um er að ræða vöru eða þjónustu sem er margbrotin eða, í undantekningartilvikum, er veitt í sérstökum tilgangi, með athugun á
framleiðslugetu birgis eða tæknilegri getu þjónustuveitanda og, ef þörf krefur, á aðstöðu hans til athugana og rannsókna og
ráðstöfunum hans til gæðaeftirlits og annast samningsyfirvöld þessa athugun eða, fyrir hönd þeirra, þar til bær opinber aðili í landinu
þar sem birgir eða þjónustuveitandi hefur staðfestu, með fyrirvara um samþykki þess aðila,
f)

upplýsingar um menntun og faglegt hæfi þjónustuveitandans eða verktakans eða stjórnenda fyrirtækisins, að því tilskildu að það sé
ekki metið sem valforsenda,

g) upplýsingar um þær umhverfisstjórnunaraðgerðir sem rekstraraðilinn getur beitt við framkvæmd samningsins,
h) yfirlýsing um árlegan meðalfjölda starfsmanna hjá þjónustuveitanda eða verktaka og fjölda manna í stjórnunarstöðum á síðustu
þremur árum,

i)

yfirlýsing um þau tæki, vélakost og tæknibúnað sem þjónustuveitandi eða verktaki hefur til umráða við framkvæmd samnings,

j)

tilvísun til þess hlutfalls samningsins sem rekstraraðilinn mun hugsanlega fela undirverktaka,

k) að því er varðar vörur sem skulu afhentar:
i.

sýnishorn, lýsingar eða ljósmyndir sem unnt á að vera að votta ef samningsyfirvald krefst þess,

ii. vottorð frá opinberri gæðaeftirlitsstofnun eða viðurkenndri stofnun sem staðfestir að varan, sem er skýrt skilgreind með
tilvísunum í tækniforskriftir eða staðla, sé í samræmi við þessar forskriftir eða staðla.

__________
XIII. VIÐAUKI

SKRÁ YFIR RÉTTARGERÐIR SAMBANDSINS SEM UM GETUR Í 3. MGR. 68. GR.
Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/33/EB.
_____________
XIV. VIÐAUKI

ÞJÓNUSTA SEM UM GETUR Í 74. GR.
CPV-kóði

Lýsing

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Útvegun
Heilbrigðisþjónusta, félagsþjónusta og
starfsfólks við húshjálp]; 79624000-4 [Útvegun hjúkrunarfólks] og
þjónusta tengd henni
79625000-1 [Útvegun heilbrigðisstarfsfólks] frá 85000000-9 til 85323000-9;
98133100-5, 98133000-4; 98200000-5 og 98500000-8 [Einkaheimili með
launuðu starfsfólki]] og 98513000-2 til 98514000-9 [Starfsmannamiðlun fyrir
heimili, þjónusta afleysingafólks fyrir einkaheimili, þjónusta skrifstofufólks
fyrir einkaheimili, fólk í tímabundnu starfi fyrir einkaheimili, heimahlynning
og heimilishjálp]

85321000-5 og 85322000-2, 75000000-6 [Opinber stjórnsýsluþjónusta,
Stjórnsýsluþjónusta, félagsþjónusta,
varnarmál og almannatryggingar], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; frá þjónusta á sviði menntunar,
79995000-5 til 79995200-7; frá 80000000-4 Menntunar- og
heilsugæslu og menningarstarfsemi
þjálfunarþjónusta til 80660000-8; frá 92000000-1 til 92700000-8,
79950000-8 [Þjónusta vegna skipulagningar á sýningum, kaupstefnum,
mörkuðum og ráðstefnum], 79951000-5 [Skipulagning á málstofum],
79952000-2 [Viðburðaþjónusta], 79952100-3 [Skipulagning
menningarviðburða], 79953000-9 [Skipulagning hátíða], 79954000-6
[Skipulagning samkvæma], 79955000-3 [Skipulagning tískusýninga],
79956000-0 [Þjónusta vegna skipulagningar á sýningum og kaupstefnum]

75300000-9

Lögboðnar almannatryggingar (1)

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 75313000-3, 75313100-4, 75314000- Bætur
0, 75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

98000000-3; 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 og 98130000-3

Önnur samfélagsþjónusta, félagsleg og
persónuleg þjónusta, þ.m.t. þjónusta
stéttarfélaga, stjórnmálasamtaka,
æskulýðssamtaka og annarra

CPV-kóði

Lýsing

félagasamtaka

98131000-0

Þjónusta trúfélaga

55100000-1 til 55410000-7; 55521000-8 til 55521200-0 [55521000-8 Sala á
tilbúnum mat til heimila, 55521100-9 Þjónusta, tengd heimakstri málsverða,
55521200-0 Þjónusta tengd afhendingu málsverða]

Hótel- og veitingaþjónusta

55520000-1 Sala á tilbúnum mat, 55522000-5 Sala á tilbúnum mat til
flutningafyrirtækja, 55523000-2 Sala á tilbúnum mat til annarra fyrirtækja
eða stofnana, 55524000-9 Sala á tilbúnum mat til skóla
55510000-8 Mötuneytisþjónusta, 55511000-5 Þjónusta mötuneyta og
kaffitería sem sinna tilteknum hópi viðskiptavina, 55512000-2 Rekstur
mötuneyta, 55523100-3 Þjónusta tengd skólamáltíðum

79100000-5 til 79140000-7; 75231100-5,

Lögfræðiþjónusta, að því marki sem
hún er ekki undanskilin skv. d-lið
10. gr.

75100000-7 til 75120000-3; 75123000-4; 75125000-8 til 75131000-3

Önnur stjórnsýsluþjónusta og opinber
þjónusta

75200000-8 til 75231000-4

Þjónusta við samfélagið

75231210-9 til 75231230-5; 75240000-0 til 75252000-7; 794300000-7;
98113100-9

Þjónusta tengd fangelsum, þjónusta
við almannaöryggi og
björgunarþjónusta, að því marki sem
hún er ekki undanskilin skv. h-lið
10. gr.

79700000-1 til 79721000-4 [Eftirgrennslan og öryggisþjónusta,
öryggisþjónusta, vöktun viðvörunarbúnaðar, öryggisvarðaþjónusta, eftirlit
með fólki, þjónusta við að rekja spor, leit að sakborningum á flótta,
eftirlitsferðir, útgáfuþjónusta auðkennismerkja , rannsóknir og þjónusta
umboðsskrifstofu leynilögreglu] 79722000-1[Rithandarfræðiþjónusta],
79723000-8 [Greiningarþjónusta vegna úrgangs]

Eftirgrennslan og öryggisþjónusta

98900000-2 [Starfsemi alþjóðlegra stofnana og samtaka með úrlendisrétt] og
98910000-5 [Þjónusta sem alþjóðastofnanir og samtök sinna sérstaklega]

Alþjóðleg þjónusta

64000000-6 [Póst- og fjarskiptaþjónusta], 64100000-7 [Póst- og
boðberaþjónusta], 64110000-0 [Póstþjónusta], 64111000-7 [Póstþjónusta í
tengslum við dagblöð og tímarit], 64112000-4 [Bréfapóstsþjónusta],
64113000-1 [Bögglapóstsþjónusta], 64114000-8 [Póstafgreiðsluþjónusta],
64115000-5 [Leiga pósthólfa], 64116000-2 [Biðpóstsþjónusta], 64122000-7
[Innanhússpóstþjónusta]

Póstþjónusta

CPV-kóði

Lýsing

50116510-9 [Hjólbarðasólningarþjónusta], 71550000-8 [Járnsmíðaþjónusta]

Ýmiss konar þjónusta

(1)Þessi þjónusta fellur ekki undir þessa tilskipun ef hún er skipulögð sem þjónusta í almannaþágu sem er ekki af efnahagslegum toga. Aðildarríkjum er frjálst að skipuleggja lögboðna félagsþjónustu eða
annars konar þjónustu annaðhvort sem þjónustu í almannaþágu eða sem þjónustu í almannaþágu sem er ekki af efnahagslegum toga.

XV. VIÐAUKI
SAMSVÖRUNARTAFLA
Þessi tilskipun

Tilskipun 2004/18/EB

1., 2., 4., 5. og 6. mgr. 1. gr.

—

3. mgr. 1. gr.

10. gr.

1. liður 1. mgr. 2. gr.

Fyrsta undirgrein 9. mgr. 1. gr.

2. liður 1. mgr. 2. gr.

a-liður 7. gr.

3. liður 1. mgr. 2. gr.

—

a-liður 4. liðar 1. mgr. 2. gr.

a-liður annarrar undirgreinar 9. mgr. 1. gr.

b-liður 4. liðar 1. mgr. 2. gr.

b-liður annarrar undirgreinar 9. mgr. 1. gr.

c-liður 4. liðar 1. mgr. 2. gr.

c-liður annarrar undirgreinar 9. mgr. 1. gr.

5. liður 1. mgr. 2. gr.

a-liður 2. mgr. 1. gr.

6. liður 1. mgr. 2. gr.

Fyrsti málsliður b-liðar 2. mgr. 1. gr.

7. liður 1. mgr. 2. gr.

Annar málsliður b-liðar 2. mgr. 1. gr.

8. liður 1. mgr. 2. gr.

c-liður 2. mgr. 1. gr.

9. liður 1. mgr. 2. gr.

d-liður 2. mgr. 1. gr.

10. liður 1. mgr. 2. gr.

Önnur undirgrein 8. mgr. 1. gr.

Þessi tilskipun

Tilskipun 2004/18/EB

11. liður 1. mgr. 2. gr.

Þriðja undirgrein 8. mgr. 1. gr.

12. liður 1. mgr. 2. gr.

Þriðja undirgrein 8. mgr. 1. gr.

13. liður 1. mgr. 2. gr.

1. mgr. 23. gr.

14. liður 1. mgr. 2. gr.

10. mgr. 1. gr.

15. liður 1. mgr. 2. gr.

—

16. liður 1. mgr. 2. gr.

10. mgr. 1. gr.

17. liður 1. mgr. 2. gr.

—

18. liður 1. mgr. 2. gr.

12. mgr. 1. gr.

19. liður 1. mgr. 2. gr.

13. mgr. 1. gr.

20. liður 1. mgr. 2. gr.

—

21. liður 1. mgr. 2. gr.

e-liður 11. mgr. 1. gr.

22. liður 1. mgr. 2. gr.

—

23. liður 1. mgr. 2. gr.

—

24. liður 1. mgr. 2. gr.

—

2. mgr. 2 gr.

—

1. mgr. 3. gr.

—

Fyrsta undirgrein 2. mgr. 3. gr.

—

Önnur undirgrein 2. mgr. 3. gr.

22. gr.; d-liður 2. mgr. 1. gr.

3. mgr. 3. gr.

—

Þessi tilskipun

Tilskipun 2004/18/EB

4. mgr. 3. gr.

—

5. mgr. 3. gr.

—

6. mgr. 3. gr.

—

4. gr.

7. gr.; 67. gr.

1. mgr. 5. gr.

1. mgr. 9. gr.

2. mgr. 5. gr.

—

3. mgr. 5. gr.

3. mgr. 9. gr.; önnur undirgrein 7. mgr. 9. gr.

4. mgr. 5. gr.

2. mgr. 9. gr.

5. mgr. 5. gr.

9. mgr. 9. gr.

6. mgr. 5. gr.

—

7. mgr. 5. gr.

4. mgr. 9. gr.

8. mgr. 5. gr.

Fyrsta undirgrein a-liðar 5. mgr. 9. gr.

9. mgr. 5. gr.

Fyrsta og önnur undirgrein b-liðar 5. mgr. 9. gr.

10. mgr. 5 gr.

Þriðja undirgrein a-liðar 5. mgr. 9. gr.
Þriðja undirgrein b-liðar 5. mgr. 9. gr.

11. mgr. 5. gr.

7. mgr. 9. gr.

12. mgr. 5. gr.

6. mgr. 9. gr.

13. mgr. 5. gr.

a-liður 8. mgr. 9. gr.

14. mgr. 5. gr.

b-liður 8. mgr. 9. gr.

1.–6. mgr. 6. gr.

78. gr.; a-liður 2. mgr. 79. gr.

Þessi tilskipun

Tilskipun 2004/18/EB

7. mgr. 6. gr.

d-liður 2. mgr. 79. gr.

7. gr.

12. gr.; a-liður 68. gr.

Fyrsta undirgrein 8. gr.

13. gr.; b-liður 68. gr.

Önnur undirgrein 8. gr.

15. mgr. 1. gr.

9. gr.

15. gr.; b-liður 68. gr.

a-liður 10. gr.

a-liður 16. gr.

b-liður 10. gr.

b-liður 16. gr.

c-liður 10. gr.

c-liður 16. gr.

d-liður 10. gr.

—

e-liður 10. gr.

d-liður 16. gr.

f-liður 10. gr.

—

g-liður 10. gr.

e-liður 16. gr.

h-liður 10. gr.

—

i-liður 10. gr.

—

j-liður 10. gr.

—

11. gr.

18. gr.

12. gr.

—

Fyrsta undirgrein 13. gr.

Fyrsta undirgrein 8. gr.

Önnur undirgrein 13. gr.

Önnur undirgrein 8. gr.

14. gr.

f-liður 16. gr.

Þessi tilskipun

Tilskipun 2004/18/EB

1. og 2. mgr. 15. gr.

10. gr.; 14. gr.; 68. gr. (b-liður)

3. mgr. 15. gr.

14. gr.; b-liður 68. gr.

16. gr.

—

1. mgr. 17. gr.

Önnur undirgrein 10. gr.; 12. gr. tilskipunar 2009/81/EB

2. mgr. 17. gr.

—

1. mgr. 18. gr.

2. gr.

2. mgr. 18. gr.

—

1. mgr. 19. gr.

1. mgr. 4. gr.

2.–3. mgr. 19. gr.

2. mgr. 4. gr.

1. mgr. 20. gr.

19. gr.

2. mgr. 20. gr.

Önnur undirgrein 19. gr.

1. mgr. 21. gr.

6. gr.

2. mgr. 21. gr.

—

1. mgr. 22. gr.

1., 2. og 4. mgr. 42. gr.; 1. mgr. 71. gr.

2. mgr. 22. gr.

—

3. mgr. 22. gr.

3. mgr. 42. gr.; 2. mgr. 71. gr.

4. mgr. 22. gr.

—

5. mgr. 22. gr.

—

6. mgr. 22. gr.

5. og 6. mgr. 42. gr.; 3. mgr. 71. gr.

Fyrsta undirgrein 7. mgr. 22. gr.

g-liður 2. mgr. 79. gr.

Þessi tilskipun

Tilskipun 2004/18/EB

Önnur og þriðja undirgrein 7. mgr. 22. gr.

—

1. mgr. 23. gr.

Fyrsta undirgrein 14. mgr. 1. gr.

2. mgr. 23. gr.

e- og f-liður 2. mgr. 79. gr.

24. gr.

—

25. gr.

5. gr.

1. mgr. 26 gr.

Fyrsta undirgrein 28. gr.

2. mgr. 26 gr.

Önnur undirgrein 28. gr.

3. mgr. 26 gr.

—

4. mgr. 26 gr.

Önnur undirgrein 28. gr.; 1. mgr. 30. gr.

Fyrsta undirgrein 5. mgr. 26. gr.

2. mgr. 35 gr.

Önnur undirgrein 5. mgr. 26. gr.

—

6. mgr. 26 gr.

Önnur undirgrein 28. gr.

Fyrsta undirgrein 1. mgr. 27. gr.

a-liður 11. mgr. 1. gr.

Önnur og þriðja undirgrein 1. mgr. 27. gr.

2. mgr. 38 gr.

2. mgr. 27. gr.

4. mgr. 38. gr.

3. mgr. 27. gr.

—

4. mgr. 27. gr.

—

1. mgr. 28. gr.

a-liður 3. mgr. 38. gr.; b-liður 11. mgr. 1. gr.

2. mgr. 28. gr.

1. gr. (b-liður 11. mgr.); 38. gr. (b-liður 3. mgr.); 44. gr.
(fyrsti málsliður 3. mgr.)

Þessi tilskipun

Tilskipun 2004/18/EB

3. mgr. 28. gr.

4. mgr. 38. gr.

4. mgr. 28. gr.

—

5. mgr. 28. gr.

—

6. mgr. 28. gr.

8. mgr. 38. gr.

Fyrsta undirgrein 1. mgr. 29. gr.

d-liður 11. mgr. 1. gr.

Önnur og þriðja undirgrein 1. mgr. 29. gr.

—

Fjórða undirgrein 1. mgr. 29. gr.

a- og b-liður 3. mgr. 38. gr.

2. mgr. 29. gr.

d-liður 11. mgr. 1. gr.; fyrsti málsliður 3. mgr. 44. gr.

3. mgr. 29. gr.

2. mgr. 30. gr.

4. mgr. 29. gr.

—

5. mgr. 29. gr.

3. mgr. 30. gr.

6. mgr. 29. gr.

4. mgr. 30. gr.

7. mgr. 29. gr.

2. mgr. 30. gr.

1. mgr. 30. gr.

44. gr. (c-liður 11. mgr.); 38. gr. (3. mgr.); 44. gr. (fyrsti
málsliður 3. mgr.)

2. mgr. 30. gr.

2. og 7. mgr. 29. gr.

3. mgr. 30. gr.

3. mgr. 29. gr.

4. mgr. 30. gr.

4. mgr. 29. gr.

5. mgr. 30. gr.

5. mgr. 29. gr.

6. mgr. 30. gr.

6. mgr. 29. gr.

7. mgr. 30. gr.

7. mgr. 29. gr.

Þessi tilskipun

Tilskipun 2004/18/EB

8. mgr. 30. gr.

8. mgr. 29. gr.

31. gr.

—

1. mgr. 32. gr.

Fyrsti málsliður 31. gr.

a-liður 2. mgr. 32. gr.

a-liður 1. liðar 31. gr.

b-liður 2. mgr. 32. gr.

b-liður 1. liðar 31. gr.

c-liður 2. mgr. 32. gr.

c-liður 1. liðar 31. gr.

a-liður 3. mgr. 32. gr.

a-liður 2. liðar 31. gr.

b-liður 3. mgr. 32. gr.

b-liður 2. liðar 31. gr.

c-liður 3. mgr. 32. gr.

c-liður 2. liðar 31. gr.

d-liður 3. mgr. 32. gr.

d-liður 2. liðar 31. gr.

4. mgr. 32. gr.

3. liður 31. gr.

5. mgr. 32. gr.

b-liður 4. liðar 31. gr.

1. mgr. 33. gr.

32. gr. (1. mgr.); 1. gr. (5. mgr.); 32. gr. (fyrsta og fjórða
undirgrein 2. mgr.)

2. mgr. 33. gr.

Önnur og þriðja undirgrein 2. mgr. 32. gr.

3. mgr. 33. gr.

3. mgr. 32. gr.

4. mgr. 33. gr.

4. mgr. 32. gr.

5. mgr. 33. gr.

4. mgr. 32. gr.

1. mgr. 34. gr.

1. mgr. 33. gr.; 6. mgr. 1. gr.

2. mgr. 34. gr.

2. mgr. 33. gr.

Þessi tilskipun

Tilskipun 2004/18/EB

3. mgr. 34. gr.

lok 2. mgr. 33. gr.

4. mgr. 34. gr.

3. mgr. 33. gr.

5. mgr. 34. gr.

4. mgr. 33. gr.

6. mgr. 34. gr.

6. mgr. 33. gr.

7. mgr. 34. gr.

—

8. mgr. 34. gr.

—

9. mgr. 34. gr.

Þriðja undirgrein 7. mgr. 33. gr.

Fyrsta undirgrein 1. mgr. 35. gr.

1. mgr. 54. gr.

Önnur og þriðja undirgrein 1. mgr. 35. gr.

7. mgr. 1. gr.

2. mgr. 35. gr.

Fyrsta og önnur undirgrein 2. mgr. 54. gr.

3. mgr. 35. gr.

Þriðja undirgrein 2. mgr. 54. gr.

4. mgr. 35. gr.

3. mgr. 54. gr.

5. mgr. 35. gr.

4. mgr. 54. gr.

6. mgr. 35. gr.

5. mgr. 54. gr.

7. mgr. 35. gr.

6. mgr. 54. gr.

8. mgr. 35. gr.

7. mgr. 54. gr.

9. mgr. 35. gr.

Fyrsta undirgrein 8. mgr. 54. gr.

36. gr.

—

1. mgr. 37. gr.

1. mgr. 11. gr.

Þessi tilskipun

Tilskipun 2004/18/EB

2. mgr. 37. gr.

2. mgr. 11. gr.

3. mgr. 37. gr.

—

4. mgr. 37. gr.

2. mgr. 11. gr.

38. gr.

—

39. gr.

—

40. gr.

8. forsenda

41. gr.

—

1. mgr. 42. gr.

1. mgr. 23. gr.

2. mgr. 42. gr.

2. mgr. 23. gr.

3. mgr. 42. gr.

3. mgr. 23. gr.

4. mgr. 42. gr.

8. mgr. 23. gr.

5. mgr. 42. gr.

Fyrsta undirgrein 4. mgr. 23. gr.

6. mgr. 42. gr.

Fyrsta og önnur undirgrein 5. mgr. 23. gr.

1. mgr. 43. gr.

6. mgr. 23. gr.

2. mgr. 43. gr.

Fyrsti undirliður 6. mgr. 23. gr.

1. mgr. 44. gr.

Önnur undirgrein 4. mgr., önnur og þriðja undirgrein
5. mgr., önnur undirgrein 6. mgr. og 7. mgr. 23. gr.

2. mgr. 44. gr.

Fyrsta undirgrein 4. mgr., fyrsta undirgrein 5. mgr. og
fyrsta undirgrein 6. mgr. 23. gr.

3. mgr. 44. gr.

—

1. mgr. 45. gr.

1. og 2. mgr. 24. gr.
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2. mgr. 45. gr.

3. mgr. 24. gr.

3. mgr. 45. gr.

4. mgr. 24. gr.

46. gr.

—

1. mgr. 47. gr.

1. mgr. 38. gr.

2. mgr. 47. gr.

7. mgr. 38. gr.

3. mgr. 47. gr.

7. mgr. 38. gr.

1. mgr. 48. gr.

1. mgr. 35. gr.; 1. mgr. 36. gr.

2. mgr. 48. gr.

—

49. gr.

2. mgr. 35. gr.; 1. mgr. 36. gr.

1.–3. mgr. 50. gr.

Fyrsta til þriðja undirgrein 4. mgr. 35. gr.; 1. mgr. 36. gr.

4. mgr. 50 gr.

Fimmta undirgrein 4. mgr. 35. gr.

1. mgr. 51. gr.

1. mgr. 36. gr.; a-liður 1. mgr. 79. gr.

2. mgr. 51. gr.

2. mgr. 36. gr.

2. mgr. 51. gr.

3. mgr. og önnur undirgrein 4. mgr. 36. gr.

3. mgr. 51. gr.

Fyrsta undirgrein 4. mgr. 36. gr.

4. mgr. 51. gr.

—

Fyrsta undirgrein 5. mgr. 51. gr.

7. mgr. 36. gr.

Önnur undirgrein 5. mgr. 51. gr.

8. mgr. 36. gr.

6. mgr. 51. gr.

37. gr.

1. mgr. 52. gr.

Fyrsta undirgrein 5. mgr. 36. gr.
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2. og 3. mgr. 52. gr.

Önnur og þriðja undirgrein 5. mgr. 36. gr.

1. mgr. 53 gr.

6. mgr. 38. gr.

2. mgr. 53 gr.

2. mgr. 39. gr.

1. mgr. 54 gr.

1. mgr. 40. gr.

2. mgr. 54 gr.

2. mgr. 40. gr.

1. mgr. 55. gr.

1. mgr. 41. gr.

2. mgr. 55. gr.

2. mgr. 41. gr.

3. mgr. 55. gr.

3. mgr. 41. gr.

Fyrsta undirgrein 1. mgr. 56. gr.

1. mgr. 44 gr.

Önnur undirgrein 1. mgr. 56. gr.

—

2. mgr. 56. gr.

—

3. mgr. 56. gr.

—

4. mgr. 56. gr.

—

1. mgr. 57. gr.

1. mgr. 45. gr.

2. mgr. 57. gr.

e- og f-liður 2. mgr. 45. gr.

3. mgr. 57. gr.

Önnur undirgrein 1. mgr. 45. gr.

4. mgr. 57. gr.

2. mgr. 45. gr.

5. mgr. 57. gr.

—

6. mgr. 57. gr.

—

7. mgr. 57. gr.

Önnur undirgrein 1. mgr. og önnur undirgrein 2. mgr.
45. gr.
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1. mgr. 58. gr.

1. mgr. og fyrsta og önnur undirgrein 2. mgr. 44. gr.

2. mgr. 58. gr.

46. gr.

3. mgr. 58. gr.

47. gr.

4. mgr. 58. gr.

48. gr.

5. mgr. 58. gr.

2. mgr. 44. gr.

59. gr.

—

1. mgr. 60. gr.

4.–5. mgr, 47. gr.; 6. mgr. 48. gr.

2. mgr. 60. gr.

3. mgr. 45. gr.

3. og 4. mgr. 60. gr.

1. og 5. mgr. 47. gr.; 2. mgr. 48. gr.

5. mgr. 60. gr.

—

61. gr.

—

1. mgr. 62. gr.

49. gr.

2. mgr. 62. gr.

50. gr.

3. mgr. 62. gr.

—

1. mgr. 63. gr.

2. og 3. mgr. 47. gr.; 3. og 4. mgr. 48. gr.

2. mgr. 63. gr.

—

1. mgr. 64. gr.

1. mgr. 52. gr.; 7. mgr. 52. gr.

Fyrsta undirgrein 2. mgr. 64. gr.

Önnur undirgrein 1. mgr. 52. gr.

Önnur undirgrein 2. mgr. 64. gr.

Þriðja undirgrein 1. mgr. 52. gr.

3. mgr. 64. gr.

2. mgr. 52. gr.
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4. mgr. 64. gr.

3. mgr. 52. gr.

Fyrsta undirgrein 5. mgr. 64. gr.

Fyrsta undirgrein 4. mgr. 52. gr.

Önnur undirgrein 5. mgr. 64. gr.

Önnur undirgrein 4. mgr. 52. gr.

Fyrsta undirgrein 6. mgr. 64. gr.

Fyrsta undirgrein 5. mgr. 52. gr.

Önnur undirgrein 6. mgr. 64. gr.

6. mgr. 52. gr.

7. mgr. 64. gr.

Önnur undirgrein 5. mgr. 52. gr.

8. mgr. 64. gr.

—

65. gr.

3. mgr. 44. gr.

66. gr.

4. mgr. 44 gr.

1. mgr. 67. gr.

1. mgr. 53 gr.

2. mgr. 67. gr.

1. mgr. 53 gr.

3. mgr. 67. gr.

—

4. mgr. 67. gr.

1. forsenda; þriðja málsgrein 46. forsendu

5. mgr. 67. gr.

2. mgr. 53. gr.

68. gr.

—

1. mgr. 69. gr.

1. mgr. 55. gr.

a-liður 2. mgr. 69. gr.

a-liður annarrar undirgreinar 1. mgr. 55. gr.

b-liður 2. mgr. 69. gr.

b-liður annarrar undirgreinar 1. mgr. 55. gr.

c-liður 2. mgr. 69. gr.

c-liður annarrar undirgreinar 1. mgr. 55. gr.

d-liður 2. mgr. 69. gr.

d-liður annarrar undirgreinar 1. mgr. 55. gr.
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e-liður 2. mgr. 69. gr.

—

f-liður 2. mgr. 69. gr.

e-liður annarrar undirgreinar 1. mgr. 55. gr.

Fyrsta undirgrein 3. mgr. 69. gr.

2. mgr. 55. gr.

Önnur undirgrein 3. mgr. 69. gr.

—

4. mgr. 69. gr.

3. mgr. 55. gr.

5. mgr. 69. gr.

—

70. gr.

26. gr.

1. mgr. 71. gr.

—

2. mgr. 71. gr.

Fyrsta undirgrein 25. gr.

3. mgr. 71. gr.

—

4. mgr. 71. gr.

Önnur undirgrein 25. gr.

5.–8. mgr. 71. gr.

—

72. gr.

—

73. gr.

—

74. gr.

—

75. gr.

—

76. gr.

—

77. gr.

—

78. gr.

2. mgr. 67 gr.

1.–2. mgr. 79. gr.

1.–2. mgr. 69. gr.
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3. mgr. 79. gr.

1. mgr. 70. gr.; a-liður 1. mgr. 79. gr.

1. mgr. 80. gr.

—

2. mgr. 80. gr.

2. mgr. 66 gr.

3. mgr. 80. gr.

72. gr.

81. gr.

73. gr.

82. gr.

74. gr.

1. mgr. 83. gr.

Fyrsta undirgrein 81. gr.

2.–6. mgr. 83. gr.

—

84. gr.

43. gr.

85. gr.

—

86. gr.

—

87. gr.

3. og 4. mgr. 77. gr.

88. gr.

5. mgr. 77. gr.

1. og 2. mgr. 89. gr.

1. og 2. mgr. 77. gr.

3. mgr. 89 gr.

—

1. mgr. 90 gr.

Fyrsta undirgrein 1. mgr. 80. gr.

2.–5. mgr. 90. gr.

—

6. mgr. 90 gr.

Önnur undirgrein 1. mgr. 80. gr.

91. gr.

82. gr.

92. gr.

—
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93. gr.

83. gr.

94. gr.

84. gr.

I. viðauki

IV. viðauki

II. viðauki

I. viðauki

III. viðauki

V. viðauki

—

III. viðauki

a- til f-liður IV. viðauka

b- til h-liður X. viðauka

g-liður IV. viðauka

—

A-hluti V. viðauka

VII. viðauki A

I. liður B-hluta V. viðauka

VII. viðauki A

II. liður B-hluta V. viðauka

—

C-hluti V. viðauka

VII. viðauki A

D-hluti V. viðauka

VII. viðauki A

E-hluti V. viðauka

VII. viðauki D

F-hluti V. viðauka

VII. viðauki D

G-hluti V. viðauka

—

H-hluti V. viðauka

—

I-hluti V. viðauka

—

J-hluti V. viðauka

—

VI. viðauki

a- til f-liður 3. mgr. 54. gr.

VII. viðauki

VI. viðauki

VIII. viðauki

VIII. viðauki

1. liður IX. viðauka

5. mgr. 40. gr.

2. liður IX. viðauka

—
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X. viðauki

—

XI. viðauki

IX. viðauki A, B og C

I. hluti XII. viðauka

1. mgr. 47. gr.

II. hluti XII. viðauka

2. mgr. 48. gr.

XIII. viðauki

—

XIV. viðauki

II. viðauki

XV. viðauki

XII. viðauki

