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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV Nr. 2003/   /EF

af

om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige

tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR �

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 47, stk. 2,

og artikel 55 og 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen1,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg2,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget3,

efter proceduren i traktatens artikel 2514,

og ud fra følgende betragtninger:

                                                
1 EFT C 29 E af 30.1.2001, s. 11, og EFT C 203 E af 27.8.2002, s. 210.
2 EFT C 193 af 10.7.2001, s. 7.
3 EFT C 144 af 16.5.2001, s. 23.
4 Europa-Parlamentets udtalelse af 17.1.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets fælles

holdning af ... (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af ... (end-
nu ikke offentliggjort i EFT).
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(1) I forbindelse med de seneste ændringer af Rådets direktiver 92/50/EØF af 18. juni 1992 om

samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige tjenesteydelsesaftaler1,

93/36/EØF af 14. juni 1993 om samordning af fremgangsmåderne ved offentlige indkøb2 og

93/37/EØF af 14. juni 1993 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af

offentlige bygge- og anlægskontrakter3 bør direktiverne for klarhedens skyld omarbejdes til

én samlet tekst for at imødekomme de krav om forenkling og modernisering, der er fremsat af

både de ordregivende myndigheder og de økonomiske aktører i forbindelse med deres reakti-

on på den grønbog, der blev vedtaget af Kommissionen den 27. november 1996.

(2) Gennemførelsen af frie varebevægelser inden for offentlige vareindkøbskontrakter og gen-

nemførelsen af etableringsfrihed og fri udveksling af tjenesteydelser inden for offentlige byg-

ge- og anlægskontrakter og offentlige tjenesteydelseskontrakter i forbindelse med kontrakter

der indgås i medlemsstaterne på vegne af staten, regionale eller lokale myndigheder og andre

offentligretlige organer, kræver, at der samtidig med ophævelsen af restriktionerne iværksæt-

tes bestemmelser om samordning af de nationale fremgangsmåder ved tilbudsgivning, der

bygger på reglerne for disse tre friheder og på de principper, der følger heraf, såsom princip-

perne om ligebehandling, hvilket princippet om ikke-forskelsbehandling blot er et specielt

udtryk for, gensidig anerkendelse, proportionalitet og gennemsigtighed, og på en effektiv

konkurrence ved tildeling af offentlige kontrakter. Disse samordningsbestemmelser bør derfor

fortolkes i overensstemmelse med ovennævnte regler og principper - tillige med traktatens øv-

rige bestemmelser.

                                                
1 EFT L 209 af 24.7.1992, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

97/52/EF (EFT L 328 af 28.11.1997, s. 1).
2 EFT L 199 af 9.8.1993, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

97/52/EF.
3 EFT L 199 af 9.8.1993, s. 54. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

97/52/EF.
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(3) Disse samordningsbestemmelser bør, så vidt det er muligt, tilpasses til de fremgangsmåder og

sædvaner, der er gældende i de enkelte medlemsstater.

(4) Medlemsstaterne bør sørge for, at det forhold, at et offentligretligt organ afgiver tilbud i for-

bindelse med en udbudsprocedure, ikke forårsager konkurrenceforvridning i forhold til private

tilbudsgivere.

(5) I henhold til artikel 6 i traktaten skal miljøbeskyttelseskrav integreres i udformningen og gen-

nemførelsen af Fællesskabets politikker og aktioner som nævnt i traktatens artikel 3, især med

henblik på at fremme en bæredygtig udvikling. Derfor præciseres det i dette direktiv, hvordan

de ordregivende myndigheder kan bidrage til miljøbeskyttelse og fremme af bæredygtig ud-

vikling, samtidig med at de sikres mulighed for at opnå det bedste forhold mellem kvalitet og

pris i kontrakterne.

(6) Dette direktiv er ikke til hinder for, at der indføres eller anvendes foranstaltninger, som er

nødvendige for at beskytte den offentlige orden, den offentlige sædelighed og den offentlige

sikkerhed, sundheden, menneskers og dyrs liv og plantesundheden, navnlig med henblik på en

bæredygtig udvikling, forudsat at disse foranstaltninger er i overensstemmelse med traktaten.

(7) Rådets afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fælles-

skabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens

regi (1986-1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence1,

godkendte bl.a. aftalen om offentlige indkøb, i det følgende benævnt "Aftalen", der har til

formål at opstille et internationalt sæt af regler om afbalancerede rettigheder og forpligtelser i

forbindelse med offentlige kontrakter med henblik på at liberalisere og skabe vækst i

                                                
1 EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1.
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verdenshandelen. Under hensyn til Fællesskabets internationale rettigheder og forpligtelser

som følge af godkendelsen af Aftalen, er det den ordning, der er fastsat i Aftalen, der gælder

for tilbudsgivere og varer fra tredjelande, der har undertegnet Aftalen. Aftalen har ingen di-

rekte virkning. De ordregivende myndigheder, der er omfattet af Aftalen, og som efterkom-

mer nærværende direktiv og anvender dette over for økonomiske aktører fra tredjelande, der

har undertegnet Aftalen, overholder således Aftalen. Disse samordningsbestemmelser bør til-

lige sikre økonomiske aktører fra Fællesskabet betingelser for deltagelse i offentlige kontrak-

ter, der er lige så gunstige som de betingelser, der gives økonomiske aktører fra de tredjelan-

de, der har tiltrådt Aftalen.

(8) Inden de ordregivende myndigheder indleder en udbudsprocedure, kan de ved hjælp af en

"teknisk dialog" søge eller modtage rådgivning, der kan benyttes til at udarbejde udbudsbetin-

gelserne, dog forudsat at en sådan rådgivning ikke har til følge, at konkurrence forhindres.

(9) I betragtning af offentlige bygge- og anlægskontrakters forskelligartethed, bør de ordregiven-

de myndigheder kunne anvende såvel separat som fælles udbud for arbejdets udførelse og

projektering. Dette direktiv foreskriver hverken separat eller fælles udbud. Beslutningen om

enten separat eller fælles tildeling af en kontrakt bør træffes ud fra kvalitative og økonomiske

kriterier, der kan fastsættes i den nationale lovgivning. En kontrakt betragtes kun som en of-

fentlig bygge- og anlægskontrakt, hvis dens genstand specifikt omfatter udførelse af de akti-

viteter, der er omhandlet i bilag I, også selv om kontrakten omfatter andre tjenesteydelser, der

er nødvendige for udførelsen af sådanne aktiviteter. Offentlige tjenesteydelseskontrakter, her-

under vedrørende forvaltning af ejendomme, kan under visse omstændigheder omfatte bygge-

og anlægsarbejde. Hvis sådant bygge- og anlægsarbejde imidlertid er accessorisk i henseende

til kontraktens hovedformål og kun en følge heraf eller et supplement hertil, berettiger det

forhold, at kontrakten omfatter sådant bygge- og anlægsarbejde, ikke til at betragte den som

en offentlig bygge- og anlægskontrakt.
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(10) Der bør fastlægges en fællesskabsdefinition af rammeaftaler samt specifikke regler for ram-

meaftaler vedrørende kontrakter, der falder inden for dette direktivs anvendelsesområde. Når

en ordregivende myndighed i henhold til dette direktivs bestemmelser indgår en rammeaftale,

kan den ifølge disse regler inden for rammeaftalens gyldighedsperiode indgå kontrakter, der

er baseret på rammeaftalen, enten ved at anvende vilkårene i rammeaftalen eller, hvis ikke

alle vilkårene allerede er fastsat heri , ved at iværksætte en fornyet konkurrence mellem ram-

meaftalens parter om de ikke fastsatte vilkår. Den fornyede konkurrence bør overholde visse

regler, der har til formål at sikre den nødvendige fleksibilitet og overholdelsen af de generelle

principper, herunder især princippet om ligebehandling. Af denne grund bør rammeaftalers

gyldighed være begrænset, og de bør ikke kunne gælde for perioder på over fire år undtagen i

tilfælde, hvor de ordregivende myndigheder behørigt begrunder, at det er nødvendigt med en

længere periode.

(11) En række nye elektroniske indkøbsteknikker er under stadig udvikling. Disse teknikker gør

det muligt at øge konkurrencen og forbedre effektiviteten af de offentlige indkøb, navnlig for-

di deres anvendelse sparer både tid og penge. De ordregivende myndigheder kan anvende

elektroniske indkøbsteknikker, forudsat at det sker i overensstemmelse med bestemmelserne i

dette direktiv og principperne om ligebehandling, ikke-forskelsbehandling og gennemsigtig-

hed. I den forbindelse kan en tilbudsgivers afgivelse af tilbud, især i forbindelse med en for-

nyet konkurrence med henblik på anvendelse af en rammeaftale eller ved indførelsen af et dy-

namisk indkøbssystem, antage form af tilbudsgiverens elektroniske katalog, hvis denne an-

vender de kommunikationsmidler, som den ordregivende myndighed har valgt i overens-

stemmelse med artikel 42.
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(12) Under hensyn til de elektroniske indkøbssystemers hurtige udbredelse bør der allerede på nu-

værende tidspunkt fastsættes passende regler, så de ordregivende myndigheder fuldt ud kan

udnytte systemernes muligheder. Derfor bør et fuldt elektronisk dynamisk indkøbssystem til

sædvanlige indkøb defineres, og der bør fastsættes særlige regler for et sådant systems indfø-

relse og funktion for at sikre en korrekt behandling af enhver økonomisk aktør, som ønsker at

deltage deri. Enhver økonomisk aktør, der afgiver et vejledende tilbud i overensstemmelse

med udbudsbetingelserne, og som opfylder udvælgelseskriterierne, bør kunne tilslutte sig et

sådant system. Denne indkøbsteknik gør det muligt for de ordregivende myndigheder ved op-

rettelse af en liste over allerede valgte tilbudsgivere og ved, at nye tilbudsgivere får mulighed

for at tilslutte sig, at råde over et særlig bredt udvalg af tilbud - takket være de anvendte elek-

troniske midler - og således sikre optimal udnyttelse af de offentlige midler på grundlag af

omfattende konkurrence.

(13) Elektroniske auktioner er en teknik, der vil brede sig, og der skal derfor fastlægges en fælles-

skabsdefinition af disse auktioner, som skal omfattes af specifikke regler for at sikre, at de af-

vikles i overensstemmelse med principperne om ligebehandling, ikke-forskelsbehandling og

gennemsigtighed. De elektroniske auktioner bør derfor kun omfatte bygge- og anlægs- samt

indkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, for hvilke der kan fastsættes nøjagtige specifikationer.

Af samme grund skal det kræves, at det på et hvilket som helst tidspunkt af den elektroniske

auktion skal fremgå, hvordan tilbudsgiveren er klassificeret. Anvendelse af elektroniske auk-

tioner gør det muligt for de ordregivende myndigheder at anmode tilbudsgiverne om at

fremlægge nye og lavere priser og, når kontrakten tildeles på grundlag af det økonomisk mest

fordelagtige tilbud, ligeledes at forbedre andre elementer i tilbuddet end prisen. For at sikre at

gennemsigtighedsprincippet overholdes, kan dog kun elementer, der kan vurderes automatisk

ad elektronisk vej, uden at den ordregivende myndighed deltager heri, forbedres. Med henblik

herpå skal disse elementer være kvantificerbare, således at de kan udtrykkes i tal eller i pro-

cent.
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(14) I medlemsstaterne har der udviklet sig visse centrale indkøbsteknikker. Flere ordregivende

myndigheder har til opgave at forestå indkøb eller indgå offentlige kontrakter/rammeaftaler

for andre ordregivende myndigheder. På grund af de store mængder, der indkøbes, vil disse

teknikker bidrage til at øge konkurrencen og forenkle de offentlige indkøb. Der bør derfor

indføres en fællesskabsdefinition af indkøbscentraler til brug for de ordregivende myndighe-

der. Det bør ligeledes fastlægges, på hvilke betingelser under iagttagelse af principperne om

ikke-forskelsbehandling og ligebehandling de ordregivende myndigheder, der anskaffer sig

bygge- og anlægsarbejder, varer og/eller tjenesteydelser gennem en indkøbscentral, kan anses

for at have overholdt bestemmelserne i dette direktiv.

(15) For at tage hensyn til de forskellige forhold i medlemsstaterne skal det overlades til medlems-

staterne at give de ordregivende myndigheder mulighed for at anvende rammeaftaler, ind-

købscentraler, dynamiske indkøbssystemer, elektroniske auktioner og konkurrencepræget

dialog som defineret og reguleret i dette direktiv.

(16) For mange tærskelværdier for anvendelse af samordningsbestemmelserne er en kilde til kom-

plikationer for de ordregivende myndigheder. Sådanne tærskelværdier bør endvidere af hen-

syn til Den Monetære Union fastsættes i euro. Følgelig bør der fastsættes tærskelværdier i

euro på en sådan måde, at det bliver lettere at anvende disse bestemmelser, samtidig med at

tærskelværdierne i Aftalen, som er udtrykt i særlige trækningsrettigheder (SDR), overholdes.

Set i denne sammenhæng vil det også være hensigtsmæssigt at foretage en regelmæssig juste-

ring af tærskelværdierne i euro for i nødvendigt omfang at tilpasse dem til eventuelle udsving

i euroens værdi i forhold til de særlige trækningsrettigheder (SDR).
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(17) For at anvende bestemmelserne i dette direktiv og under hensyn til overvågningen beskrives

tjenesteydelsesområdet bedst ved at inddele det i kategorier, der svarer til bestemte positioner

i en fælles nomenklatur, og ved at samle dem i to bilag, bilag II A og bilag II B, alt efter hvil-

ken ordning de falder ind under. For så vidt angår tjenesteydelserne i bilag II B berører be-

stemmelserne i dette direktiv ikke anvendelsen af specifikke fællesskabsregler på de pågæl-

dende tjenesteydelser.

(18) For så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter bør dette direktiv i en overgangsperiode

kun finde fuld anvendelse på kontrakter, for hvilke dets bestemmelser vil gøre det muligt at

udnytte alle muligheder for en øget samhandel ud over landegrænserne. Kontrakter om udfø-

relse af andre tjenesteydelser bør overvåges i en overgangsperiode, inden der træffes afgørelse

om, hvorvidt dette direktiv skal finde fuld anvendelse på dem. Med henblik herpå bør der de-

fineres en overvågningsmekanisme. Denne overvågningsmekanisme skal samtidig give alle

interesserede kredse mulighed for at få adgang til alle relevante oplysninger.

(19) De offentlige kontrakter, der indgås af ordregivende myndigheder inden for sektorerne vand-

og energiforsyning samt transport og posttjenester, og som indgår i aktiviteterne på disse om-

råder, er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/.../EF af ... om samordning

af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, trans-

port samt posttjenester1. Kontrakter, der indgås af ordregivende myndigheder inden for ram-

merne af deres drift af sø- og flodtransport og kystnær transport, er dog omfattet af det fore-

liggende direktivs anvendelsesområde.

                                                
1 Se s.   i denne Tidende.
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(20) I betragtning af den reelle konkurrence på markedet for telekommunikation efter gennemfø-

relsen af fællesskabsbestemmelserne om liberalisering af sektoren bør offentlige kontrakter

inden for dette område udelukkes fra direktivets anvendelsesområde, for så vidt de indgås

med det hovedformål, at de ordregivende myndigheder skal kunne udøve bestemte aktiviteter

inden for telekommunikationssektoren. Disse aktiviteter fastsættes med udgangspunkt i defi-

nitionerne i artikel 1, 2 og 8 i Rådets direktiv 93/38/EØF af 14. juni 1993 om samordning af

fremgangsmåderne ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og

telekommunikation1, således at nærværende direktiv ikke finder anvendelse på kontrakter, der

er udelukket fra direktiv 93/38/EØF's anvendelsesområde i henhold til dettes artikel 8.

(21) Det er vigtigt at tage højde for de tilfælde, hvor foranstaltninger til samordning af frem-

gangsmåderne ikke kan anvendes af hensyn til statens sikkerhed eller statshemmeligheder,

eller fordi der gælder specifikke regler om indgåelse af kontrakter, som bygger på internatio-

nale aftaler eller vedrører troppestationering eller internationale organisationer.

(22) I henhold til traktatens artikel 163 udgør fremme af forskning og teknologisk udvikling et af

midlerne til at styrke det videnskabelige og teknologiske grundlag for Fællesskabets industri,

og den frie adgang til offentlige kontrakter bidrager til at nå dette mål. Samfinansiering af

forskningsprogrammer bør ikke være omfattet af dette direktiv. Derfor gælder direktivet ikke

for tjenesteydelseskontrakter om forskning og udvikling, bortset fra sådanne, hvis udbytte

udelukkende tilhører den ordregivende myndighed til brug for egen virksomhed, forudsat at

tjenesteydelsen i fuldt omfang betales af den ordregivende myndighed.

                                                
1 EFT L 199 af 9.8.1993, s. 84. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

98/4/EF (EFT L 101 af 1.4.1998, s. 1).
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(23) I forbindelse med tjenesteydelser er kontrakter om erhvervelse eller leje af fast ejendom eller

rettigheder til fast ejendom af en sådan karakter, at det er uhensigtsmæssigt at lade udbuds-

reglerne finde anvendelse på dem.

(24) Ved indgåelse af offentlige kontrakter om audiovisuelle tjenesteydelser på radiosprednings-

området bør der tages hensyn til forhold af en sådan kulturel og samfundsmæssig betydning,

at det er uhensigtsmæssigt at lade udbudsreglerne finde anvendelse på dem. Der bør derfor

gælde en undtagelse for offentlige tjenesteydelseskontrakter med henblik på køb, udvikling,

produktion eller samproduktion af programmer, der er klar til brug, og andre forberedende

tjenester, f.eks. vedrørende manuskripter eller kunstneroptræden, der er nødvendige for pro-

grammets tilblivelse, samt kontrakter vedrørende sendetid. Denne undtagelse gælder dog ikke

for levering af teknisk materiel til produktion, samproduktion og udsendelse af disse pro-

grammer.

(25) Voldgifts- og mæglingstjenesteydelser udføres sædvanligvis af organer eller enkeltpersoner,

der er udpeget eller udvalgt på en måde, der ikke kan underlægges reglerne om indgåelse af

offentlige kontrakter.

(26) I overensstemmelse med Aftalen om offentlige indkøb omfatter de finansielle tjenesteydelser,

som er omhandlet i dette direktiv, ikke instrumenterne i valutapolitikken, vekselkurserne,

statsgælden, forvaltningen af reserverne eller andre politikker, der indebærer handel med vær-

dipapirer eller andre finansielle instrumenter, navnlig transaktioner med henblik på den ordre-

givende myndigheds penge- eller kapitalanskaffelse. Derfor er kontrakter vedrørende udste-

delse, køb, salg eller overførsel af værdipapirer eller andre finansielle instrumenter ikke om-

fattet. Centralbankernes tjenesteydelser er ligeledes udelukket.
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(27) De tekniske specifikationer, der udarbejdes af det offentlige som indkøber, bør sikre, at der

skabes muligheder for en konkurrencesituation ved tildeling af offentlige kontrakter. Derfor

bør det være muligt at afgive tilbud, så de afspejler mange forskellige tekniske løsningsmu-

ligheder. For at dette skal kunne lade sig gøre, skal det dels være muligt at fastsætte de tekni-

ske specifikationer i form af funktionsdygtighed og funktionelle krav, dels skal de ordregi-

vende myndigheder, hvis der refereres til en europæisk standard - eller, hvor en sådan ikke

findes, til en national standard - tage tilbud, der er baseret på tilsvarende løsningsmuligheder, i

betragtning. Tilbudsgiverne bør kunne benytte ethvert bevismiddel for at godtgøre, at der er

tale om en tilsvarende løsning. De ordregivende myndigheder skal kunne begrunde enhver be-

slutning om, at der i et givet tilfælde ikke er tale om en tilsvarende løsning. Ordregivende

myndigheder, der ønsker at fastlægge miljøkrav i forbindelse med de tekniske specifikationer

i en given kontrakt, kan fastsætte de specifikke miljømæssige karakteristika og/eller virknin-

ger af varegrupper eller tjenesteydelser. De kan, men er ikke forpligtet til at anvende de rele-

vante specifikationer, der er fastlagt i forbindelse med miljømærkning, som f.eks. EF-

miljømærket, (multi)nationale miljømærker eller eventuelle andre miljømærker, hvis kravene

til mærket udvikles og vedtages på grundlag af videnskabeligt baseret information gennem en

proces, i hvilken interessenter, såsom regeringsorganer, forbrugere, fabrikanter, detail- og

miljøorganisationer, kan deltage, og hvis mærket er tilgængeligt og til rådighed for alle inte-

resserede parter.

(28) De supplerende oplysninger vedrørende kontrakterne skal, således som det er almindeligt i

medlemsstaterne, indgå i udbudsbetingelserne for hver enkelt kontrakt eller i et tilsvarende

dokument.
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(29) Ordregivende myndigheder, som udfører yderst komplekse projekter, kan uden egen skyld

befinde sig i en situation, hvor det er umuligt objektivt at fastlægge de vilkår, der kan opfylde

deres behov, eller at vurdere, hvad markedet kan tilbyde af tekniske og/eller finansielle og ju-

ridiske løsninger. Denne situation kan navnlig opstå i forbindelse med udførelsen af vigtige

integrerede transportinfrastrukturprojekter, store edb-net og projekter, der indebærer en kom-

pleks, struktureret finansiering, hvis finansielle og juridiske forhold ikke kan fastsættes i for-

vejen. I det omfang offentligt eller begrænset udbud ikke måtte muliggøre indgåelse af sådan-

ne kontrakter, bør der derfor indføres en fleksibel procedure, som både tilgodeser konkurren-

cen mellem økonomiske aktører og de ordregivende myndigheders behov for at drøfte alle

kontraktens aspekter med hver ansøger. Denne procedure må dog ikke anvendes på en sådan

måde, at konkurrencen begrænses eller fordrejes, navnlig ikke ved at ændre grundlæggende

elementer i tilbuddene, ved at pålægge den valgte tilbudsgiver væsentlige nye elementer eller

ved at inddrage en anden tilbudsgiver end den, der har afgivet det økonomisk mest fordelagti-

ge tilbud.

(30) For at gøre det lettere for små og mellemstore virksomheder at deltage i offentlige udbud bør

der fastsættes bestemmelser om underentreprise.

(31) Vilkårene for udførelse af en kontrakt er i overensstemmelse med dette direktiv, hvis de hver-

ken direkte eller indirekte er diskriminerende, og hvis de er anført i udbudsbekendtgørelsen

eller i udbudsbetingelserne. Vilkårene kan bl.a. have til formål at fremme efteruddannelse på

arbejdspladsen, skaffe beskæftigelse til personer med særlige integrationsproblemer, bekæm-

pe arbejdsløshed eller beskytte miljøet. Som eksempler kan bl.a. nævnes krav om - ved udfø-

relsen af kontrakten - at ansætte langtidsledige eller iværksætte uddannelsesinitiativer for le-

dige eller for unge, at overholde substansen i de grundlæggende ILO-konventioner, hvis de

ikke er gennemført i national ret, og at ansætte flere handicappede, end den nationale lovgiv-

ning kræver.
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(32) De love, administrative bestemmelser og kollektive overenskomster, der gælder i de enkelte

medlemsstater eller i Fællesskabet på det sociale og arbejdssikkerhedsmæssige område, finder

anvendelse ved udførelsen af en offentlig kontrakt, hvis sådanne bestemmelser og deres an-

vendelse er i overensstemmelse med fællesskabsretten. I tilfælde af grænseoverskridelse, hvor

en medlemsstats arbejdstagere leverer tjenesteydelser i en anden medlemsstat for at udføre en

offentlig kontrakt, indeholder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af

16. december 1996 om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydel-

ser1 de mindstekrav, der skal opfyldes i modtagerlandet over for de udstationerede arbejdsta-

gere. Hvis den nationale lovgivning indeholder bestemmelser herom, kan tilsidesættelse af så-

danne forpligtelser betragtes som en alvorlig fejl eller som en strafbar handling, der rejser

tvivl om den økonomiske aktørs faglige hæderlighed, og som kan medføre, at denne økono-

misk aktør udelukkes fra udbudsproceduren.

(33) I betragtning af, hvordan de nye informations- og kommunikationsteknologier kan lette of-

fentliggørelsen af udbud, rationalisere udbudsprocedurerne og gøre dem mere gennemsigtige,

bør elektroniske midler ligestilles med traditionelle kommunikations- og informationsudveks-

lingsmidler. Der skal i størst muligt omfang vælges midler og teknologi, som er forenelig med

de teknologier, der anvendes i de øvrige medlemsstater.

(34) Udviklingen af effektive konkurrenceforhold inden for offentlige indkøb nødvendiggør of-

fentliggørelse på fællesskabsplan af de udbudsbekendtgørelser, som medlemsstaternes ordre-

givende myndigheder udsteder. De oplysninger, som indeholdes i disse bekendtgørelser, skal

gøre det muligt for Fællesskabets økonomiske aktører at vurdere, om de udbudte indkøb er af

interesse for dem. Der bør med henblik herpå gives dem tilstrækkeligt kendskab til kontrak-

tens genstand og til de betingelser, der er knyttet til den. Det er derfor vigtigt at gøre

                                                
1 EFT L 18 af 21.1.1997, s. 1.
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udbudsbekendtgørelserne mere synlige ved at bruge de dertil egnede instrumenter, som f.eks.

standardformularerne for udbudsbekendtgørelser og det fælles glossar for offentlige indkøbs-

aftaler (CPV-glossaret "Common Procurement Vocabulary"), der er omhandlet i Europa-

Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. ...1, som referencenomenklatur for offentlige kon-

trakter. Ved begrænset udbud skal offentliggørelsen især have til formål at give medlemssta-

ternes økonomiske aktører mulighed for at vise deres interesse for kontrakterne ved at anmode

de ordregivende myndigheder om en opfordring til at afgive bud på de foreskrevne betingel-

ser.

(35) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/93/EF af 13. december 1999 om en fællesskabs-

ramme for elektroniske signaturer2 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/31/EF af

8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk

handel, i det indre marked ('Direktivet om elektronisk handel")3 finder anvendelse på frem-

sendelse af oplysninger ad elektronisk vej i forbindelse med nærværende direktiv. Procedu-

rerne for offentlige indkøb og de regler, der gælder for projektkonkurrencer om tjenesteydel-

ser, kræver et højere sikkerhedsniveau og strengere fortrolighed end det niveau, der er fastsat i

disse direktiver. Derfor skal systemerne til elektronisk modtagelse af tilbud, ansøgninger om

deltagelse samt planer og projekter opfylde yderligere specifikke krav. På den anden side kan

eksistensen af frivillige akkrediteringsordninger udgøre en gunstig ramme for at øge niveauet

for certificeringstjenesteydelser for disse anordninger.

(36) Anvendelsen af elektroniske midler er tidsbesparende. Der bør derfor indføres bestemmelser

om reduktion af minimumsfristerne, når der bruges elektroniske midler, dog under forudsæt-

ning af at disse er forenelige med de særlige bestemmelser for fremsendelsesmetoder, der er

fastsat på fællesskabsplan.

                                                
1 EFT L ...
2 EFT L 13 af 19.1.2000, s. 12.
3 EFT L 178 af 17.7.2000, s. 1.
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(37) Undersøgelsen af tilbudsgivernes egnethed ved offentligt udbud og ansøgernes egnethed ved

begrænset udbud, udbud med forhandling efter forudgående udbudsbekendtgørelse og kon-

kurrencepræget dialog samt udvælgelsen skal foretages under iagttagelse af gennemsigtighed.

Der skal derfor anføres ikke-diskriminerende kriterier, som de ordregivende myndigheder kan

anvende til at udvælge konkurrenterne og de midler, som de økonomiske aktører kan anvende

til at bevise, at de opfylder kriterierne. Af hensyn til gennemsigtigheden skal den ordregiven-

de myndighed, så snart en kontrakt udbydes, meddele, hvilke udvælgelseskriterier der vil bli-

ve anvendt, og hvilke specifikke kvalifikationer der eventuelt kræves af de økonomiske aktø-

rer, for at de kan deltage i udbuddet.

(38) En ordregivende myndighed kan begrænse antallet af ansøgere ved begrænset udbud, udbud

med forhandling med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse og konkurrencepræget

dialog. En sådan begrænsning af antallet af ansøgere skal foretages på basis af objektive krite-

rier, der angives i udbudsbekendtgørelsen. Disse objektive kriterier indebærer ikke nødven-

digvis nogen vægtning. Hvad angår kriterierne vedrørende de økonomiske aktørers personlige

forhold kan en generel henvisning i udbudsbekendtgørelsen til tilfældene i artikel 45 være til-

strækkelig.

(39) I den konkurrenceprægede dialog og i udbud med forhandling efter forudgående udbudsbe-

kendtgørelse bør de ordregivende myndigheder under hensyntagen til den smidighed, som kan

være nødvendig, og til de store omkostninger, der er forbundet med sådanne former for ud-

bud, kunne tilrettelægge udbudsproceduren i flere på hinanden følgende faser, så antallet af

tilbud, som stadig drøftes eller forhandles, gradvis begrænses på grundlag af forud meddelte

tildelingskriterier. En sådan begrænsning skal , hvor antallet af egnede løsninger eller kandi-

dater tillader det, sikre en reel konkurrence.
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(40) I forbindelse med krav om dokumentation af særlige kvalifikationer for at kunne deltage i en

udbudsprocedure eller i en projektkonkurrence om tjenesteydelser anvendes de relevante fæl-

lesskabsbestemmelser om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser, certifikater eller anden

dokumentation for formelle kvalifikationer.

(41) Det skal undgås, at offentlige kontrakter tildeles økonomiske aktører, der har deltaget i en

kriminel organisation, eller som er blevet fundet skyldige i bestikkelse eller svig til skade for

De Europæiske Fællesskabers økonomiske interesser eller i hvidvaskning af penge. De ordre-

givende myndigheder kan eventuelt anmode ansøgerne/tilbudsgiverne om passende doku-

mentation og kan, når de er i tvivl om disse ansøgeres/tilbudsgiveres personlige forhold, an-

mode de kompetente myndigheder i den pågældende medlemsstat om samarbejde. Sådanne

økonomiske aktører bør udelukkes, når den ordregivende myndighed har fået kendskab til en

dom vedrørende sådanne strafbare handlinger, der er afsagt i overensstemmelse med gælden-

de national lovgivning og er endelig og dermed retskraftig. Hvis den nationale lovgivning in-

deholder bestemmelser herom, kan manglende overholdelse af miljølovgivningen eller af lov-

givningen om offentlige kontrakter i forbindelse med ulovlige aftaler, for hvilken der er afsagt

en endelig dom eller truffet en afgørelse med tilsvarende virkning, betragtes som en strafbar

handling, der rejser tvivl om den økonomiske aktørs faglige hæderlighed, eller som en alvor-

lig fejl.
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(42) I relevante tilfælde, hvor bygge- og anlægsarbejdernes eller tjenesteydelsernes art gør det be-

rettiget at anvende miljøstyringsforanstaltninger eller -systemer i forbindelse med udførelsen

af en offentlig kontrakt, kan det kræves, at der anvendes sådanne foranstaltninger eller syste-

mer. Miljøstyringssystemerne kan, uanset om de er registreret i overensstemmelse med fæl-

lesskabsinstrumenterne, f.eks. forordning (EF) nr. 761/2001 (EMAS)1, vise, om den økonomi-

ske aktør har teknisk formåen til at udføre kontrakten. Desuden bør en beskrivelse af de for-

anstaltninger, som den økonomiske aktør anvender for at sikre det samme miljøbeskyttelses-

niveau, accepteres som alternativ dokumentation i stedet for de registrerede miljøstyringssy-

stemer.

(43) Dette direktiv giver medlemsstaterne mulighed for at indføre enten officielle lister over entre-

prenører, leverandører eller tjenesteydere eller attestering, der foretages af offentligretlige el-

ler privatretlige organer, og sådanne lister og sådan attestering har virkninger i forbindelse

med tilbudsgivning i en anden medlemsstat. Der skal i forbindelse med de officielle lister over

godkendte økonomiske aktører tages hensyn til Domstolens praksis, hvis en økonomisk aktør,

der indgår i en koncern, påberåber sig økonomisk, finansiel eller teknisk formåen, der er til

stede hos andre virksomheder i koncernen, til støtte for sin anmodning om optagelse på en li-

ste. Det påhviler i så fald den økonomiske aktør at bevise, at han rent faktisk råder over så-

danne midler i hele den periode, hvor optagelsen er gyldig. En medlemsstat kan således med

henblik på en sådan optagelse fastsætte de krav, der skal opfyldes, og kan navnlig, f.eks. hvis

aktøren påberåber sig finansiel formåen, der er til stede hos en anden virksomhed i koncernen,

kræve, at denne virksomhed om nødvendigt hæfter solidarisk.

                                                
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 761/2001 af 19. marts 2001 om organisa-

tioners frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS)
(EFT L 114 af 24.4.2001, s. 1).
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(44) Tildelingen af kontrakten skal foretages på grundlag af objektive kriterier, der sikrer, at prin-

cipperne om gennemsigtighed, ikke-forskelsbehandling og ligebehandling overholdes, og at

tilbuddene vurderes på reelle konkurrencevilkår. Derfor bør der kun tillades anvendelse af to

tildelingskriterier, nemlig "den laveste pris" og "det økonomisk mest fordelagtige tilbud".

For at sikre overholdelsen af princippet om ligebehandling ved tildelingen af kontrakter bør

der indføres pligt - i overensstemmelse med retspraksis - til at fastholde den nødvendige gen-

nemsigtighed, for at alle tilbudsgivere kan være rimeligt informeret om de kriterier og regler,

der anvendes til afdækning af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. De ordregivende myn-

digheder skal derfor oplyse, hvilke tildelingskriterier de anvender, og hvordan de vægter kri-

terierne, på et så tidligt tidspunkt, at tilbudsgiverne har disse oplysninger, når de udarbejder

deres tilbud. De ordregivende myndigheder kan i særlige tilfælde undlade at oplyse, hvordan

de vægter tildelingskriterierne, når en sådan vægtning ikke kan fastsættes i forvejen, især på

grund af kontraktens kompleksitet, men de skal kunne begrunde dette. I disse tilfælde skal de

oplyse kriteriernes prioriterede rækkefølge med de vigtigste først.

Når de ordregivende myndigheder vælger at tildele kontrakten til den, der har givet det øko-

nomisk mest fordelagtige tilbud, vurderer de tilbuddene for at fastslå, hvilket der indebærer

det bedste forhold mellem kvalitet og pris. Med henblik herpå fastsætter de økonomiske og

kvalitative kriterier, der tilsammen skal gøre det muligt at fastslå, hvilket tilbud er det økono-

misk mest fordelagtigt for den ordregivende myndighed. Disse kriterier fastsættes ud fra kon-

traktsgenstanden, idet de skal gøre det muligt at vurdere de enkelte tilbuds resultatniveau i

forhold til kontraktsgenstanden som defineret i de tekniske specifikationer og at måle forhol-

det mellem kvalitet og pris for hvert tilbud. For at sikre ligebehandling skal tildelingskriteri-

erne gøre det muligt at sammenligne
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tilbuddene og vurdere dem objektivt. Hvis disse betingelser er opfyldt, kan økonomiske og

kvalitative tildelingskriterier, f.eks. dem, der vedrører opfyldelsen af miljøkrav, give den

ordregivende myndighed mulighed for at opfylde den berørte almenheds behov som anført i

kontraktspecifikationerne. Under samme omstændigheder kan en ordregivende myndighed

anvende kriterier, der skal opfylde sociale krav, navnlig svarende til behov - som defineret i

kontraktspecifikationerne - hos særligt ugunstigt stillede befolkningsgrupper, hvortil hører

modtagerne/brugerne af de bygge- og anlægsarbejder, indkøb eller tjenesteydelser, der er om-

fattet af kontrakten.

(45) I forbindelse med offentlige tjenesteydelseskontrakter bør tildelingskriterierne ikke berøre an-

vendelsen af nationale bestemmelser om vederlag for visse tjenesteydelser, f.eks. arkitekt-,

ingeniør- og advokatydelser.

(46) Det er nødvendigt, at nogle af de tekniske betingelser navnlig vedrørende bekendtgørelser,

statistiske rapporter samt anvendt nomenklatur og betingelser for henvisning til denne no-

menklatur ændres, fordi de tekniske krav ændrer sig. De lister over ordregivende myndighe-

der, der er nævnt i bilagene, skal også ajourføres. Med henblik herpå bør der derfor fastsættes

en smidig og hurtig vedtagelsesmåde.
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(47) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overens-

stemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EØF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærme-

re vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1.

(48) Fristerne i nærværende direktiv beregnes som omhandlet i Rådets forordning (EØF,Euratom)

nr. 1182/71 af 3. juni 1971 om fastlæggelse af regler for tidsfrister, datoer og tidspunkter2.

(49) Dette direktiv må ikke berøre medlemsstaternes forpligtelser for så vidt angår de i bilag XI

anførte frister for medlemsstaternes overholdelse af direktiv 92/50/EØF, 93/36/EØF og

93/37/EØF �

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

                                                
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
2 EFT L 124 af 8.6.1971, s. 1.
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AFSNIT III
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KAPITEL I
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AFSNIT IV
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BILAG

Bilag I - Liste over de i artikel 1, stk. 2, litra b), omhandlede aktiviteter

Bilag II - Tjenesteydelser omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra d)

Bilag II A -

Bilag II B -

Bilag III - Liste over de i artikel 1, stk. 9, andet afsnit, omhandlede offentligretlige or-
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Bilag V - Liste over de i artikel 8 omhandlede produkter, for så vidt angår kontrakter,
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Bilag VII A - Oplysninger, der skal angives i bekendtgørelsen om offentlige kontrakter
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Bilag VIII - Karakteristika vedrørende offentliggørelse
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Bilag IX A - Offentlige bygge- og anlægskontrakter

Bilag IX B - Offentlige vareindkøbskontrakter

Bilag IX C - Offentlige tjenesteydelseskontrakter

Bilag X - Krav til anordninger til elektronisk modtagelse af tilbud/ansøgninger om

deltagelse eller af planer og projekter i forbindelse med konkurrencer

Bilag XI - Gennemførelsesfrister (artikel 80)

Bilag XII - Sammenligningstabel
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AFSNIT I

Definitioner og almindelige principper

Artikel 1

Definitioner

1. I dette direktiv gælder definitionerne i stk. 2-15.

2. a) Ved "offentlige kontrakter" forstås gensidigt bebyrdende aftaler, der indgås skriftligt

mellem en eller flere økonomiske aktører og en eller flere ordregivende myndigheder, og som ved-

rører udførelsen af arbejde, levering af varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af dette direktiv.

b) Ved "offentlige bygge- og anlægskontrakter" forstås offentlige kontrakter om enten ud-

førelse eller både projektering og udførelse af arbejder vedrørende en af de i bilag I omhandlede

aktiviteter eller af bygge- og anlægsarbejde eller om udførelsen ved et hvilket som helst middel af et

bygge- og anlægsarbejde, der svarer til behov præciseret af den ordregivende myndighed. Ved

"bygge- og anlægsarbejde" forstås resultatet af et sæt bygge- og anlægsaktiviteter bestemt til i sig

selv at udfylde en økonomisk eller teknisk funktion.

c) Ved "offentlige vareindkøbskontrakter" forstås andre offentlige kontrakter end dem, der

er omhandlet i litra b), og som vedrører køb, leasing eller leje med eller uden forkøbsret af varer.

En offentlig kontrakt, der vedrører levering af varer, og som også accessorisk omfatter monterings-

og installationsarbejde, betragtes som en "offentlig indkøbskontrakt".
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d) Ved "offentlige tjenesteydelseskontrakter" forstås offentlige kontrakter, bortset fra of-

fentlige bygge- og anlægskontrakter og vareindkøbskontrakter, der vedrører tjenesteydelser nævnt i

bilag II.

En offentlig kontrakt, der vedrører både varer og tjenesteydelser som defineret i bilag II, betragtes

som en "offentlig tjenesteydelseskontrakt", hvis værdien af de pågældende tjenesteydelser oversti-

ger værdien af de varer, kontrakten omfatter.

En offentlig kontrakt, der vedrører tjenesteydelser som defineret i bilag II og kun som accessoriske

aktiviteter i forhold til kontraktens hovedgenstand omfatter de aktiviteter, der er defineret i bilag I,

betragtes som en offentlig tjenesteydelseskontrakt.

3. Ved "koncessionskontrakt om offentlige bygge- og anlægsarbejder" forstås en kontrakt med

samme karakteristika som offentlige bygge- og anlægskontrakter bortset fra, at vederlaget for det

arbejde, der skal præsteres, enten udelukkende består i retten til at udnytte bygge- og anlægsarbejdet

eller i denne ret sammen med betaling af en pris.

4. Ved "koncessionskontrakt om tjenesteydelser" forstås en kontrakt med samme karakteristika

som offentlige tjenesteydelseskontrakter bortset fra, at vederlaget for den tjenesteydelse, der skal

præsteres, enten udelukkende består i retten til at udnytte tjenesteydelsen eller i denne ret sammen

med betaling af en pris.

5. Ved "rammeaftale" forstås en aftale indgået mellem en eller flere ordregivende myndigheder

og en eller flere økonomiske aktører med det formål at fastsætte vilkårene for de kontrakter, der

skal indgås i løbet af en given periode, især med hensyn til pris og i givet fald påtænkte mængder.
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6. Ved "dynamisk indkøbssystem" forstås en fuldt elektronisk indkøbsproces for almindelige

indkøb, der er generelt tilgængelige på markedet og opfylder den ordregivende myndigheds krav;

processen er endvidere tidsbegrænset og under hele sin varighed åben for enhver økonomisk aktør,

der opfylder udvælgelseskriterierne og har afgivet et vejledende tilbud, der er i overensstemmelse

med udbudsbetingelserne.

7. Ved "elektronisk auktion" forstås en gentagen proces, hvor nye og lavere priser og/eller nye

værdier for visse elementer i tilbuddene præsenteres ad elektronisk vej efter den første fuldstændige

vurdering af tilbuddene, således at disse kan klassificeres på grundlag af automatisk behandling.

8. Begreberne "entreprenør", "leverandør" og "tjenesteyder" dækker enhver fysisk eller juridisk

person og enhver offentlig enhed samt enhver sammenslutning af sådanne personer og/eller orga-

ner, som på markedet tilbyder henholdsvis udførelse af arbejder og/eller bygge- og anlægsarbejder,

varer eller tjenesteydelser.

Begrebet "økonomisk aktør", dækker både en entreprenør, en leverandør og en tjenesteyder. Det

anvendes udelukkende for at forenkle teksten.

En økonomisk aktør, som har afgivet et tilbud, betegnes "tilbudsgiver". Enhver, der har anmodet om

en opfordring til at deltage i et begrænset udbud eller et udbud med forhandling eller en konkurren-

cepræget dialog, betegnes "ansøger".

9. Som "ordregivende myndigheder" betragtes staten, regionale eller lokale myndigheder, of-

fentligretlige organer og sammenslutninger af en eller flere af disse myndigheder eller et eller flere

af disse offentligretlige organer.



11029/3/02 REV 3 ACA/an 32
DG C II    DA

Ved "offentligretligt organ" forstås ethvert organ:

a) der er oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog ikke behov

af industriel eller kommerciel karakter,

b) som er en juridisk person

og

c) hvis drift enten for størstedelens vedkommende finansieres af staten, regionale eller lokale

myndigheder eller andre offentligretlige organer, eller hvis drift er underlagt disses kontrol,

eller hvortil staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer ud-

peger mere end halvdelen af medlemmerne i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet.

Ikke-udtømmende fortegnelser over de offentligretlige organer eller kategorier af organer, der op-

fylder kriterierne i andet afsnit, litra a), b) og c), findes i bilag III. Medlemsstaterne underretter

jævnligt Kommissionen om ændringer, der er foretaget i deres fortegnelser over organer og sam-

menslutninger af organer.

10. Ved "indkøbscentral" forstås en ordregivende myndighed, der:

� indkøber varer og/eller tjenesteydelser for andre ordregivende myndigheder, eller

� indgår offentlige kontrakter eller rammeaftaler om bygge- og anlægsarbejder, varer eller tje-

nesteydelser for andre ordregivende myndigheder.

11. Ved "offentligt udbud" forstås procedurer, hvor alle interesserede økonomiske aktører kan

afgive tilbud.
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Ved "begrænset udbud" forstås procedurer, som enhver økonomisk aktør kan ansøge om at deltage

i, men hvor kun de økonomiske aktører, der af de ordregivende myndigheder modtager opfordring

dertil, kan afgive tilbud.

Ved "konkurrencepræget dialog" forstås en procedure, som enhver økonomisk aktør kan ansøge om

at deltage i, men hvor den ordregivende myndighed fører en dialog med de ansøgere, der har fået

adgang til at deltage i proceduren, med henblik på at udvikle en eller flere løsninger, der kan opfyl-

de dens behov, og som skal være grundlag for de tilbud, de valgte ansøgere dernæst opfordres til at

afgive.

Ved "udbud med forhandling" forstås procedurer, hvor de ordregivende myndigheder henvender sig

til økonomiske aktører, som de selv udvælger, og forhandler kontraktens vilkår med en eller flere af

disse.

Ved "projektkonkurrencer" forstås procedurer, hvorved den ordregivende myndighed, navnlig inden

for fysisk planlægning, byplanlægning, arkitekt- og ingeniørarbejde eller databehandling, kan for-

skaffe sig et planlægnings- eller projekteringsarbejde, der udvælges af en bedømmelseskomité efter

udskrivning af en konkurrence med eller uden præmieuddeling.

12. Ved "skriftlig(t)" forstås ethvert udtryk bestående af en helhed af ord eller tal, som kan læses,

reproduceres og derefter videresendes. Denne helhed kan omfatte informationer overført og lagret

ved hjælp af elektroniske midler.

13. Ved "elektronisk middel" forstås et middel, der anvender elektronisk databehandlingsudstyr

(herunder digital kompression) og datalagringsudstyr, og hvor data sendes, rutes og modtages via

tråd, radio, optiske midler eller andre elektromagnetiske midler.



11029/3/02 REV 3 ACA/an 34
DG C II    DA

14. Ved "Det fælles glossar for offentlige indkøbsaftaler", i det følgende benævnt "CPV"

(Common Procurement Vocabulary), forstås den referencenomenklatur, der er gældende for offent-

lige kontrakter, og som er vedtaget ved forordning (EF) Nr. �./�.., idet der sikres overensstem-

melse med andre gældende nomenklaturer.

I tilfælde af forskellige fortolkninger af direktivets anvendelsesområde som følge af eventuelle

uoverensstemmelser mellem CPV-nomenklaturen og NACE-nomenklaturen, der er omhandlet i bi-

lag I, eller mellem CPV-nomenklaturen og CPC-nomenklaturen (den foreløbige udgave), der er

omhandlet i bilag II, gælder henholdsvis NACE-nomenklaturen og CPC-nomenklaturen.

15. For så vidt angår artikel 13, artikel 57, litra a), og artikel 68, litra b), forstås ved:

a) "offentligt telenet": den offentlige telekommunikationsinfrastruktur, der giver mulighed for at

overføre signaler mellem bestemte nettermineringspunkter ved hjælp af trådforbindelse, ra-

diobølger, optiske midler eller andre elektromagnetiske midler

b) "nettermineringspunkter": hele det kompleks af fysiske forbindelser og tekniske adgangsspe-

cifikationer, der hører til det offentlige telenet, og som er nødvendige for tilslutning til det of-

fentlige net og effektiv kommunikation gennem dette

c) "offentlige teletjenester": teletjenester, som medlemsstaterne udtrykkeligt har overdraget til

især et eller flere teleselskaber at udbyde

d) "teletjenester": de tjenesteydelser, der helt eller delvis består i transmission og rutning af sig-

naler gennem et offentligt telenet ved hjælp af telekommunikationsteknik, med undtagelse af

radio- og tv-spredning.



11029/3/02 REV 3 ACA/an 35
DG C II    DA

Artikel 2

Principper for indgåelse af kontrakter

De ordregivende myndigheder overholder principperne om ligebehandling og ikke-

forskelsbehandling af økonomiske aktører og handler på en gennemsigtig måde.

Artikel 3

Tildeling af særlige eller eksklusive rettigheder - Ikke-forskelsbehandlingsklausul

Hvis en ordregivende myndighed tildeler en enhed, der ikke er en ordregivende myndighed, særlige

eller eksklusive rettigheder til at udføre en offentlig servicefunktion, skal det ved den retsakt, hvor-

ved denne rettighed tildeles, fastsættes, at den pågældende enhed ved indgåelse af indkøbskontrak-

ter med tredjemand i forbindelse med denne servicefunktion skal overholde princippet om forbud

mod forskelsbehandling på grund af nationalitet.

AFSNIT II

Regler for offentlige kontrakter

KAPITEL I

Almindelige bestemmelser

Artikel 4

Økonomiske aktører

1. Ansøgere eller tilbudsgivere, der i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor de er

etableret, har ret til at levere den pågældende ydelse, kan ikke afvises alene med den begrundelse, at

det i henhold til lovgivningen i den medlemsstat, hvor kontrakten tildeles, kunne kræves, at de skal

være enten en fysisk eller en juridisk person.
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Når der er tale om offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter

samt om offentlige vareindkøbskontrakter, der tillige omfatter tjenesteydelser og/eller monterings-

og installationsarbejde, kan det imidlertid forlanges af juridiske personer, at de i tilbuddet eller an-

søgningen om deltagelse opgiver navn og faglige kvalifikationer for de personer, der skal levere den

pågældende ydelse.

2. Grupper af økonomiske aktører kan være tilbudsgivere eller ansøgere. I forbindelse med afgi-

velse af et tilbud eller indgivelse af en ansøgning om deltagelse kan de ordregivende myndigheder

ikke kræve, at grupper af økonomiske aktører antager en bestemt retlig form, men den udvalgte

gruppe kan være nødsaget til at antage en bestemt retlig form, når den har fået tildelt kontrakten, i

det omfang det er nødvendigt for at sikre en tilfredsstillende opfyldelse af denne.

Artikel 5

Vilkår på baggrund af aftaler vedtaget af Verdenshandelsorganisationen (WTO)

Med henblik på de ordregivende myndigheders tildeling af kontrakter skal medlemsstaterne i deres

indbyrdes forbindelser anvende lige så gunstige vilkår som dem, de giver økonomiske aktører fra

tredjelande i forbindelse med gennemførelsen af den aftale om offentlige indkøb, der blev indgået i

forbindelse med de multilaterale forhandlinger under Uruguay-runden (i det følgende benævnt

"Aftalen"). Med henblik herpå rådfører medlemsstaterne sig med hinanden i Det Rådgivende Ud-

valg for Offentlige Aftaler, jf. artikel 77, om, hvilke foranstaltninger der skal træffes til gennemfø-

relse af Aftalen.
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Artikel 6

Fortrolighed

Dette direktiv indskrænker ikke virksomheders ret til at forlange, at en ordregivende myndighed i

overensstemmelse med den nationale lovgivning, som denne er underlagt, respekterer den fortrolige

karakter af oplysninger, som de meddeler denne; disse oplysninger kan navnlig omfatte tekniske

hemmeligheder, forretningshemmeligheder og fortrolige aspekter af tilbuddene.

KAPITEL II

Anvendelsesområde

AFDELING 1

Tærskelværdier

Artikel 7

Tærskelværdier for offentlige kontrakter

Dette direktiv gælder for offentlige kontrakter, der ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i

artikel 10 og 11 og artikel 12-18, og hvis anslåede værdi eksklusive moms svarer til eller overstiger

følgende tærskelværdier:

a) 162 000 EUR for offentlige vareindkøbskontrakter og offentlige tjenesteydelseskontrakter

bortset fra de i litra b), tredje led, nævnte, som indgås af ordregivende myndigheder, der er

statslige myndigheder som omhandlet i bilag IV; for så vidt angår offentlige vareindkøbskon-

trakter, som indgås af ordregivende myndigheder, der opererer på forsvarsområdet, gælder

dette kun for kontrakter vedrørende varer omfattet af bilag V
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b) 249 000 EUR

� for offentlige indkøbskontrakter og offentlige tjenesteydelseskontrakter, der indgås af

andre ordregivende myndigheder end dem, der er omfattet af bilag IV

� for offentlige indkøbskontrakter, der indgås af ordregivende myndigheder som om-

handlet i bilag IV, der opererer på forsvarsområdet, når disse kontrakter vedrører varer,

der ikke er omfattet af bilag V

� for offentlige tjenesteydelseskontrakter, der indgås af en ordregivende myndighed, når

disse kontrakter vedrører tjenesteydelserne i kategori 8 i bilag II A, de teletjenester i

kategori 5, hvis CPV-positioner svarer til referencenumrene CPC 7524, 7525 og 7526,

og/eller de tjenesteydelser, der er nævnt i bilag II B.

c) 6 242 000 EUR for offentlige bygge- og anlægsarbejder.

Artikel 8

Kontrakter, hvortil de ordregivende myndigheder yder et tilskud på mere end 50%

Dette direktiv gælder for indgåelse af:

a) kontrakter, hvortil de ordregivende myndigheder yder et direkte tilskud på mere end 50%, og

hvis anslåede værdi eksklusive moms er lig med eller overstiger 6 242 000 EUR,

� såfremt disse kontrakter vedrører anlægsarbejder i bilag I's forstand
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� såfremt disse kontrakter vedrører opførelse af hospitaler, sportsanlæg, rekreative anlæg,

anlæg til fritidsformål, skole- og universitetsbygninger og bygninger til administrative

formål

b) tjenesteydelseskontrakter, hvortil de ordregivende myndigheder yder et direkte tilskud på me-

re end 50%, og hvis anslåede værdi eksklusive moms er lig med eller overstiger

249 000 EUR, såfremt disse kontrakter har forbindelse til en bygge- og anlægskontrakt som

omhandlet i litra a).

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de ordregivende myndighe-

der, som bevilger disse tilskud, sørger for, at bestemmelserne i dette direktiv overholdes, når kon-

trakterne indgås af en eller flere andre enheder end dem selv, og overholder bestemmelserne i dette

direktiv, når de selv indgår kontrakterne i disse andre enheders navn og for deres regning.

Artikel 9

Metoder til beregning af offentlige kontrakters, rammeaftalers

og dynamiske indkøbssystemers anslåede værdi

1. Den anslåede værdi af en offentlig kontrakt beregnes på grundlag af det samlede beløb eks-

klusive moms, som den ordregivende myndighed som anslået kan komme til at betale. I denne be-

regning tages der hensyn til det anslåede samlede beløb, herunder enhver form for optioner og

eventuelle forlængelser af kontrakten.

Hvis den ordregivende myndighed forudser præmier eller betalinger til ansøgere eller tilbudsgivere,

tager den hensyn hertil ved beregning af kontraktens anslåede værdi.
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2. Den anslåede værdi skal være gældende på tidspunktet for afsendelsen af den i artikel 35,

stk. 2, omhandlede udbudsbekendtgørelse eller, såfremt der ikke kræves en sådan bekendtgørelse,

på det tidspunkt, hvor den ordregivende myndighed indleder tildelingsproceduren.

3. Et bygge- og anlægsprojekt eller et projekt til indkøb af en vis mængde varer og/eller tjene-

steydelser må ikke opdeles med henblik på at udelukke det fra dette direktivs anvendelsesområde.

4. Ved offentlige bygge- og anlægskontrakter skal der ved beregning af den anslåede værdi tages

hensyn til bygge- og anlægskontraktens værdi samt den anslåede værdi af de til arbejdets udførelse

nødvendige materialer og materiel, som stilles til entreprenørens rådighed af de ordregivende myn-

digheder.

5. a) Når et påtænkt bygge- og anlægsarbejde eller et påtænkt indkøb af tjenesteydelser kan

opdeles på en række delkontrakter, der indgås samtidig, skal den anslåede værdi af alle disse del-

kontrakter tilsammen lægges til grund.

Når den samlede værdi af delkontrakterne er lig med eller overstiger tærskelen i artikel 7, finder

dette direktiv anvendelse på indgåelsen af hver enkelt delkontrakt.

De ordregivende myndigheder kan dog undlade at anvende direktivet på delkontrakter, hvis anslåe-

de værdi eksklusive moms er under 80 000 EUR for tjenesteydelser og 1 mio. EUR for bygge- og

anlægsarbejder, forudsat at den samlede værdi af disse delkontrakter ikke overstiger 20% af del-

kontrakternes samlede værdi.

b) Når et projekt, der tager sigte på at anskaffe ensartede varer, kan give anledning til op-

deling på en række delkontrakter, der indgås samtidig, skal den anslåede værdi af alle disse delkon-

trakter tilsammen lægges til grund for anvendelsen af artikel 7, litra a) og b).
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Når den samlede værdi af delkontrakterne er lig med eller overstiger tærskelen i artikel 7, litra c,

finder direktivet anvendelse på indgåelsen af hver enkelt delkontrakt.

De ordregivende myndigheder kan dog undlade at anvende direktivet på delkontrakter, hvis anslåe-

de værdi eksklusive moms er under 80 000 EUR, forudsat at den samlede værdi af disse delkon-

trakter ikke overstiger 20% af delkontrakternes samlede værdi.

6. Ved offentlige kontrakter om leasing eller leje med eller uden forkøbsret af varer er grundla-

get for beregning af kontraktens anslåede værdi:

a) den offentlige kontrakts anslåede samlede værdi for så vidt angår tidsbegrænsede kontrakter,

hvis løbetid er tolv måneder eller derunder, eller kontraktens samlede værdi for så vidt angår

tidsbegrænsede kontrakter, hvis løbetid er over tolv måneder, inklusive den anslåede oversky-

dende værdi

b) den månedlige værdi, multipliceret med 48, for så vidt angår tidsubegrænsede offentlige kon-

trakter eller offentlige kontrakter, hvis løbetid ikke kan fastsættes nærmere.

7. For offentlige vareindkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter, der indgås med regelmæssige

mellemrum, eller som skal fornyes inden for et bestemt tidsrum, beregnes kontraktens anslåede

værdi på grundlag af:

a) enten den samlede faktiske værdi af lignende successive kontrakter, der er indgået i løbet af

de foregående tolv måneder eller det foregående regnskabsår, så vidt muligt korrigeret for at

tage hensyn til forventede ændringer i mængde eller værdi i løbet af de tolv måneder, der føl-

ger efter indgåelsen af den oprindelige kontrakt
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b) eller den samlede anslåede værdi af de successive kontrakter, der indgås i løbet af de tolv må-

neder, der følger efter den første levering, eller i løbet af kontraktperioden, hvis denne er over

tolv måneder.

Metoden til beregning af en offentlig kontrakts anslåede værdi må ikke vælges med det formål at

udelukke kontrakten fra dette direktivs anvendelsesområde.

8. Ved beregningen af den anslåede værdi af offentlige tjenesteydelseskontrakter skal der tages

hensyn til følgende:

a) i forbindelse med følgende typer tjenesteydelser:

i) forsikringstjenesteydelser: den præmie, der skal betales, og andre former for vederlag

ii) banktjenesteydelser og andre finansielle tjenesteydelser: honorarer, provisioner og ren-

ter samt andre former for vederlag

iii) kontrakter vedrørende projektering: honorarer, provision samt andre former for veder-

lag.

b) i forbindelse med tjenesteydelseskontrakter, hvori der ikke er fastsat en samlet pris:

i) for tidsbegrænsede kontrakter, hvis de løber i 48 måneder eller derunder: den anslåede

samlede værdi for hele løbetiden

ii) for tidsubegrænsede kontrakter eller kontrakter, hvis løbetid er over 48 måneder: den

månedlige værdi multipliceret med 48.
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9. I forbindelse med rammeaftaler og dynamiske indkøbssystemer skal der tages hensyn til den

anslåede maksimumsværdi eksklusive moms af alle de kontrakter, der forventes tildelt inden for

rammeaftalens eller det dynamiske indkøbssystems løbetid.

AFDELING 2

Særlige situationer

Artikel 10

Kontrakter inden for forsvarsområdet

Dette direktiv finder anvendelse på offentlige kontrakter, der indgås af ordregivende myndigheder

på forsvarsområdet, jf. dog bestemmelserne i traktatens artikel 296.

Artikel 11

Offentlige kontrakter og rammeaftaler indgået af indkøbscentraler

1. Medlemsstaterne kan fastsætte bestemmelser, der giver de ordregivende myndigheder mulig-

hed for at anskaffe bygge- og anlægsarbejder, varer og/eller tjenesteydelser gennem indkøbscentra-

ler.

2. De ordregivende myndigheder, der anskaffer bygge- og anlægsarbejder, varer og/eller tjene-

steydelser gennem en indkøbscentral under de i artikel 1, stk. 10, nævnte forudsætninger, anses for

at have overholdt bestemmelserne i dette direktiv, forudsat at indkøbscentralen har overholdt dette.
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AFDELING 3

Kontrakter, der ikke er omfattet af direktivet

Artikel 12

Kontrakter inden for sektorerne vandforsyning, energiforsyning, transport og posttjenester

Dette direktiv gælder ikke for offentlige kontrakter, som falder ind under Europa-Parlamentets og

Rådets direktiv 2003/  /EF, og som indgås af ordregivende myndigheder, der udfører en eller flere

af de aktiviteter, der er omhandlet i artikel 3-7 i nævnte direktiv, og vedrører sådanne aktiviteter; det

gælder heller ikke for offentlige kontrakter, som falder uden for nævnte direktivs anvendelsesområ-

de i henhold til artikel 5, stk. 2, og artikel 19, 26 og 30 i nævnte direktiv.

Dette direktiv gælder dog fortsat for offentlige kontrakter, der indgås af ordregivende myndigheder,

som udøver en eller flere af de aktiviteter, der er anført i artikel 6 i direktiv 2003/  /EF, og som ind-

gås i forbindelse med disse aktiviteter, når den pågældende medlemsstat benytter sig af muligheden

i nævnte direktivs artikel 71, andet afsnit, for at udsætte anvendelsen.

Artikel 13

Særlige undtagelser på telekommunikationsområdet

Dette direktiv gælder ikke offentlige kontrakter, som hovedsageligt har til formål at sætte de ordre-

givende myndigheder i stand til at stille et offentligt telenet til rådighed eller drive et sådant net eller

til at levere en eller flere teletjenester til offentligheden.
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Artikel 14

Hemmelige kontrakter og kontrakter, der kræver særlige sikkerhedsforanstaltninger

Dette direktiv finder ikke anvendelse på offentlige kontrakter, der er erklæret hemmelige, eller hvis

udførelse skal ledsages af særlige sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med gældende lo-

ve og administrative bestemmelser i den pågældende medlemsstat, eller når beskyttelsen af væsent-

lige interesser i denne medlemsstat kræver det.

Artikel 15

Kontrakter indgået i henhold til internationale regler

Dette direktiv finder ikke anvendelse på offentlige kontrakter, som er omfattet af andre procedure-

regler, og som indgås i henhold til:

a) en i overensstemmelse med traktaten indgået international aftale mellem en medlemsstat og et

eller flere tredjelande om vareleverancer eller bygge- og anlægsarbejder med henblik på sig-

natarstaternes fælles udførelse eller udnyttelse af et bygge- og anlægsarbejde, eller om tjene-

steydelser med henblik på signatarstaternes fælles gennemførelse eller udnyttelse af et pro-

jekt; alle aftaler meddeles Kommissionen, der kan høre Det Rådgivende Udvalg for Offentlige

Aftaler, jf. artikel 77.

b) en international aftale, der er indgået i forbindelse med troppestationering, når aftalen vedrø-

rer virksomheder i en medlemsstat eller i et tredjeland

c) en international organisations særlige procedure.
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Artikel 16

Særlige undtagelser

Dette direktiv finder ikke anvendelse på offentlige tjenesteydelseskontrakter:

a) om erhvervelse eller leje - uanset finansieringsform - af jord, eksisterende bygninger eller an-

den fast ejendom eller vedrørende rettigheder hertil; dog er kontrakter i en hvilken som helst

form om finansielle tjenesteydelser, der indgås samtidig med, før eller efter aftalen om er-

hvervelse eller leje, underlagt dette direktiv

b) om radio- og tv-selskabers indkøb, udvikling, produktion eller samproduktion af programma-

teriale og aftaler om sendetid.

c) om voldgifts- og mæglingstjenesteydelser

d) om finansielle tjenesteydelser vedrørende emission, køb, salg og overførsel af værdipapirer

eller andre finansielle instrumenter, navnlig transaktioner med henblik på den ordregivende

myndigheds penge- eller kapitalanskaffelse samt tjenesteydelser leveret af centralbanker

e) om arbejdsaftaler

f) om tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, bortset fra dem, hvis udbytte udeluk-

kende tilhører den ordregivende myndighed til brug for egen virksomhed, hvis tjenesteydelsen

i fuldt omfang betales af den ordregivende myndighed.
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Artikel 17

Koncessionskontrakter om tjenesteydelser

Med forbehold af anvendelsen af bestemmelserne i artikel 3 finder dette direktiv ikke anvendelse på

koncessionskontrakter om tjenesteydelser som defineret i artikel 1, stk. 4.

Artikel 18

Tjenesteydelseskontrakter tildelt på grundlag af en eksklusiv rettighed

Dette direktiv finder ikke anvendelse på offentlige tjenesteydelseskontrakter, som en ordregivende

myndighed tildeler en anden ordregivende myndighed eller en sammenslutning af ordregivende

myndigheder, på grundlag af en eksklusiv rettighed, der er tildelt dem i henhold til bekendtgjorte

love eller administrative bestemmelser, der er forenelige med traktaten.

AFDELING 4

Særlig ordning

Artikel 19

Reserverede kontrakter

Medlemsstaterne kan lade kontrakter være forbeholdt beskyttede værksteder eller beslutte, at de ud-

føres i forbindelse med programmer for beskyttet beskæftigelse, når flertallet af de berørte arbejds-

tagere er handicappede, som på grund af arten eller omfanget af deres handicap ikke kan udøve er-

hvervsmæssig beskæftigelse på normale vilkår.

Udbudsbekendtgørelsen skal indeholde oplysning herom.
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KAPITEL III

Ordninger gældende for offentlige tjenesteydelseskontrakter

Artikel 20

Tjenesteydelseskontrakter, der er omfattet af bilag II A

Kontrakter, der vedrører de i bilag II A opførte tjenesteydelser, indgås i overensstemmelse med be-

stemmelserne i artikel 23-55.

Artikel 21

Tjenesteydelseskontrakter, der er omfattet af bilag II B

Kontrakter, der vedrører de i bilag II B anførte tjenesteydelser, er udelukkende underlagt artikel 23

og artikel 35, stk. 4.

Artikel 22

Tjenesteydelseskontrakter, der omfatter tjenesteydelser fra både bilag II A og bilag II B

Kontrakter, der samtidig vedrører tjenesteydelser, der er anført i bilag II A, og tjenesteydelser, der

er anført i bilag II B, indgås i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 23-55, hvis værdien

af de i bilag II A anførte tjenesteydelser er større end værdien af de i bilag II B anførte tjenesteydel-

ser. I andre tilfælde indgås kontrakten i henhold til artikel 23 og artikel 35, stk. 4.
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KAPITEL IV

Særlige regler vedrørende udbudsbetingelserne og udbudsmaterialet

Artikel 23

Tekniske specifikationer

1. De tekniske specifikationer som defineret i punkt 1 i bilag VI anføres i udbudsdokumenterne,

f.eks. udbudsbekendtgørelsen, udbudsbetingelserne eller de supplerende udbudsdokumenter.

2. De tekniske specifikationer skal give tilbudsgiverne lige muligheder, og de må ikke bevirke,

at der skabes ubegrundede hindringer for konkurrence med hensyn til offentlige kontrakter.

3. For så vidt andet ikke er fastsat i de retligt bindende nationale tekniske forskrifter, forudsat at

de er forenelige med fællesskabsretten, skal de tekniske specifikationer affattes:

a) enten ved henvisning til tekniske specifikationer som angivet i bilag VI og, i nævnte række-

følge, ved henvisning til nationale standarder til gennemførelse af europæiske standarder,

europæiske tekniske godkendelser, fælles tekniske specifikationer, internationale standarder,

andre tekniske referencer udarbejdet af europæiske standardiseringsorganer eller - når sådan-

ne ikke eksisterer - nationale standarder, nationale tekniske godkendelser eller nationale tek-

niske specifikationer for projektering, beregning og udførelse af arbejder og anvendelse af

produkterne. Hver henvisning skal efterfølges af udtrykket "eller tilsvarende"

b) eller som en angivelse af funktionsdygtighed eller funktionelle krav: sådanne angivelser kan

omfatte miljøegenskaber. De skal imidlertid være så præcise, at tilbudsgiverne kan identifice-

re kontraktens genstand og de ordregivende myndigheder tildele kontrakten
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c) eller som en angivelse af funktionsdygtighed eller funktionelle krav, jf. litra b), idet der som

et middel til formodning om overensstemmelse med denne funktionsdygtighed eller disse

krav henvises til specifikationerne i litra a)

d) eller ved henvisning til specifikationerne i litra a) for så vidt angår visse karakteristika og til

funktionsdygtigheden eller de funktionelle krav i litra b) for så vidt angår andre karakteristika.

4. Når de ordregivende myndigheder benytter muligheden for at henvise til de specifikationer,

der er omhandlet i stk. 3, litra a), kan de ikke afvise et tilbud med den begrundelse, at de tilbudte

varer og tjenesteydelser ikke er i overensstemmelse med de specifikationer, som de har henvist til,

hvis tilbudsgiveren i sit tilbud godtgør på passende måde til den ordregivende myndigheds tilfreds-

hed, at de løsninger, han tilbyder, på tilsvarende måde opfylder de krav, der er fastsat i den pågæl-

dende tekniske specifikation.

En "passende måde" kan være teknisk dokumentation fra producenten eller en afprøvningsrapport

fra et anerkendt organ.

5. Når de ordregivende myndigheder benytter sig af den mulighed, der er omhandlet i stk. 3, for

at fastsætte specifikationer i form af funktionsdygtighed eller funktionelle krav, kan de ikke afvise

et tilbud om bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, der er i overensstemmelse med

en national standard til gennemførelse af en europæisk standard, en europæisk teknisk godkendelse,

en fælles teknisk specifikation, en international standard eller en teknisk reference udarbejdet af et

europæisk standardiseringsorgan, hvis disse specifikationer tager sigte på at dække de funktionelle

krav eller krav til funktionsdygtighed, som de har fastsat.
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Tilbudsgiveren skal i sit tilbud på en passende måde godtgøre til den ordregivende myndigheds  til-

fredshed, at bygge- og anlægsarbejdet, varen eller tjenesteydelsen i overensstemmelse med standar-

den opfylder den ordregivende myndigheds krav til funktionsdygtighed og funktionelle krav.

En "passende måde" kan være teknisk dokumentation fra producenten eller en prøvningsrapport fra

et anerkendt organ.

6. Når de ordregivende myndigheder fastsætter miljøegenskaber i form af funktionsdygtighed

eller funktionelle krav som omhandlet i stk. 3, litra b), kan de anvende detaljerede specifikationer

eller om nødvendigt dele heraf som fastlagt i de europæiske og (multi)nationale miljømærker eller

ethvert andet miljømærke, forudsat:

– at de er egnede til at definere egenskaberne ved de varer eller ydelser, som kontrakten handler

om,

� at kravene til mærket er udviklet på grundlag af videnskabelig information,

� at miljømærkerne vedtages gennem en proces, i hvilken alle interessenter, såsom statslige in-

stitutioner, forbrugere, fabrikanter, detailhandlere og miljøorganisationer, kan deltage, og

� at de er tilgængelige for alle interesserede parter.

De ordregivende myndigheder kan angive, at de varer eller tjenesteydelser, der er forsynet med et

miljømærke, anses for at opfylde de tekniske specifikationer, der er fastlagt i udbudsbetingelserne;

de skal acceptere enhver anden passende dokumentation, såsom teknisk dokumentation fra fabri-

kanten eller en prøvningsrapport fra et anerkendt organ.
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7. Ved "anerkendte organer" som omhandlet i denne artikel forstås prøvningslaboratorier, kali-

breringslaboratorier og inspektions- og certificeringsorganer, som opfylder gældende europæiske

standarder.

De ordregivende myndigheder accepterer attester fra anerkendte organer i andre medlemsstater.

8. Medmindre kontraktens genstand gør det berettiget, må de tekniske specifikationer ikke angi-

ve et bestemt fabrikat, en bestemt oprindelse eller en bestemt fremstillingsproces, og de må ikke

henvise til et bestemt mærke, et bestemt patent eller en bestemt type, til en bestemt oprindelse eller

til en bestemt produktion med det resultat, at visse virksomheder eller produkter favoriseres eller

elimineres. En sådan angivelse eller henvisning er undtagelsesvis tilladt, hvis en tilstrækkelig nøj-

agtig og forståelig beskrivelse af kontraktens genstand ikke kan lade sig gøre ved anvendelse af stk.

3 og 4; en sådan angivelse eller henvisning skal efterfølges af udtrykket "eller tilsvarende".

Artikel 24

Alternative tilbud

1. Når kriteriet for tildeling er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, kan de ordregivende

myndigheder give tilbudsgiverne tilladelse til at præsentere alternative tilbud.

2 De ordregivende myndigheder skal i udbudsbekendtgørelsen angive, om de tillader alternative

tilbud eller ej; hvis dette ikke er angivet, vil alternative tilbud ikke være tilladt.

3. De ordregivende myndigheder, der tillader alternative tilbud, angiver i udbudsbetingelserne,

hvilke mindstekrav alternative tilbud skal opfylde, og hvilke specifikke krav der eventuelt stilles til

deres udformning.
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4. De tager kun de alternative tilbud i betragtning, som opfylder de krævede minimumskrav.

I udbudsprocedurerne for offentlige vareindkøbs- eller tjenesteydelseskontrakter kan ordregivende

myndigheder, der har givet tilladelse til alternative tilbud, ikke afvise et alternativt tilbud alene med

den begrundelse, at der, såfremt det antages, enten vil blive tale om en tjenesteydelseskontrakt i ste-

det for en offentlig vareindkøbskontrakt eller omvendt.

Artikel 25

Underentreprise

I udbudsbetingelserne kan den ordregivende myndighed anmode eller kan af en medlemsstat for-

pligtes til at anmode tilbudsgiveren om i tilbuddet at angive, hvilke dele af en kontrakt han har til

hensigt at give i underentreprise til tredjemand, samt hvilke underentreprenører han foreslår.

Denne angivelse berører ikke den økonomiske aktørs ansvar som hovedmand.

Artikel 26

Betingelser vedrørende kontraktens udførelse

De ordregivende myndigheder kan fastsætte særlige betingelser vedrørende kontraktens udførelse,

hvis disse er forenelige med fællesskabsretten og de er nævnt i udbudsbekendtgørelsen eller i ud-

budsbetingelserne. Betingelserne vedrørende kontraktens udførelse kan navnlig handle om sociale

hensyn eller miljøhensyn.
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Artikel 27

Forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljøbeskyttelse, bestemmelser

om beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt

1. Den ordregivende myndighed kan i udbudsbetingelserne oplyse eller af en medlemsstat for-

pligtes til at oplyse, hos hvilket eller hvilke organer ansøgerne eller tilbudsgiverne kan få relevante

oplysninger om forpligtelser vedrørende skatter og afgifter, miljøbeskyttelse og forpligtelser i hen-

hold til gældende bestemmelser med hensyn til beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i

øvrigt i den medlemsstat eller region eller på det sted, hvor ydelserne skal præsteres, og som finder

anvendelse på arbejdets udførelse på byggepladsen eller på de leverede tjenesteydelser under kon-

traktens opfyldelse.

2. Den ordregivende myndighed, der giver de i stk. 1 nævnte oplysninger, anmoder tilbudsgiver-

ne eller de ansøgere, der deltager i en udbudsprocedure, om at angive, at de ved udarbejdelsen af

deres tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelserne om be-

skyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt på det sted, hvor ydelsen skal præsteres.

Første afsnit er ikke til hinder for anvendelse af bestemmelserne i artikel 55 om undersøgelse af

unormalt lave tilbud.

KAPITEL V

Udbudsprocedurer

Artikel 28

Anvendelse af offentligt udbud, begrænset udbud og udbud

med forhandling samt konkurrencepræget dialog

For at indgå offentlige kontrakter anvender de ordregivende myndigheder de nationale procedurer,

der er tilpasset til brug i forbindelse med dette direktiv.
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De indgår disse offentlige kontrakter ved anvendelse af offentlige eller begrænsede udbud. På de

særlige betingelser, der udtrykkeligt er nævnt i artikel 29, kan de ordregivende myndigheder indgå

offentlige kontrakter ved hjælp af konkurrencepræget dialog. I de tilfælde og under de omstændig-

heder, der udtrykkeligt er nævnt i artikel 30 og 31, kan de anvende udbud med forhandling, med

eller uden offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse.

Artikel 29

Konkurrencepræget dialog

1. Medlemsstaterne kan fastsætte, at de ordregivende myndigheder, i den udstrækning de mener,

at anvendelse af et offentligt eller af et begrænset udbud ikke gør det muligt at indgå en kontrakt,

kan gøre brug af konkurrencepræget dialog i overensstemmelse med denne artikel,

a) såfremt de ikke er i stand til i overensstemmelse med artikel 23, stk. 3, litra b), c) eller d) ob-

jektivt at præcisere de tekniske vilkår, der kan opfylde deres behov og formål, og/eller

b) såfremt de ikke er i stand til objektivt at præcisere de juridiske og/eller finansielle forhold i

forbindelse med et projekt.

Tildelingen af en offentlig kontrakt sker udelukkende på grundlag af tildelingskriteriet "det økono-

misk mest fordelagtige tilbud".

2. De ordregivende myndigheder offentliggør en udbudsbekendtgørelse, hvori de meddeler deres

behov og krav, som de definerer i denne bekendtgørelse og/eller i et beskrivende dokument.
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3. De ordregivende myndigheder indleder med de ansøgere, som er udvalgt i henhold til rele-

vante bestemmelser i artikel 44-52, en dialog, hvis formål er at indkredse og fastslå, hvorledes deres

behov bedst kan opfyldes. Under denne dialog kan de drøfte alle aspekter ved kontrakten med de

udvalgte ansøgere.

Under dialogen sikrer de ordregivende myndigheder, at alle tilbudsgivere behandles ens. De udøver

især ikke forskelsbehandling ved at give oplysninger, som kan stille nogle tilbudsgivere bedre end

andre.

De ordregivende myndigheder må ikke over for de andre deltagere afsløre de løsninger, som en an-

den deltager har foreslået, eller andre fortrolige oplysninger, som en deltager i dialogen har med-

delt, uden dennes samtykke.

4. De ordregivende myndigheder kan bestemme, at udbuddet skal forløbe i flere faser for at be-

grænse antallet af løsninger, der skal diskuteres under dialogen, på grundlag af de tildelingskriterier,

der er indeholdt i udbudsbekendtgørelsen eller i det beskrivende dokument. Muligheden for at gøre

brug af denne fremgangsmåde skal være anført i udbudsbekendtgørelsen eller i det beskrivende do-

kument.

5. Den ordregivende myndighed fortsætter denne dialog, indtil den har indkredset den eller de

løsninger, der kan opfylde dens behov, efter om nødvendigt at have sammenlignet dem.

6. Efter at have erklæret dialogen for afsluttet og efter at have underrettet deltagerne herom op-

fordrer de ordregivende myndigheder deltagerne til at afgive deres endelige tilbud på grundlag af de

løsninger, der er forelagt og præciseret under dialogen. Disse tilbud skal indeholde alle de elemen-

ter, der er nødvendige for projektets udførelse.
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På den ordregivende myndigheds anmodning kan disse tilbud afklares og præciseres. Imidlertid kan

disse præciseringer, afklaringer eller supplerende oplysninger ikke medføre, at der ændres ved

grundlæggende elementer i tilbuddet eller indkaldelsen af tilbud ændres, som ikke vil kunne ændres

uden fare for konkurrencefordrejning eller forskelsbehandling.

7. De ordregivende myndigheder vurderer tilbuddene som afgivet på grundlag af de i udbudsbe-

kendtgørelsen eller det beskrivende dokument fastsatte tildelingskriterier og vælger det økonomisk

mest fordelagtige tilbud i overensstemmelse med artikel 53.

Efter anmodning fra den ordregivende myndighed kan den tilbudsgiver, hvis tilbud er valgt som det

økonomisk mest fordelagtige, blive bedt om at præcisere visse aspekter af tilbuddet eller bekræfte

forpligtelser, som er indeholdt i tilbuddet, forudsat at dette ikke bevirker, at væsentlige aspekter af

tilbuddet eller udbuddet ændres, og at det ikke fører til konkurrencefordrejning eller forskelsbe-

handling.

8. De ordregivende myndigheder kan træffe bestemmelse om priser eller betalinger til deltagerne

i dialogen.

Artikel 30

Tilfælde, der kan begrunde anvendelsen af udbud med forhandling

efter forudgående udbudsbekendtgørelse

1. De ordregivende myndigheder kan indgå offentlige kontrakter ved udbud med forhandling

efter forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i følgende tilfælde:

a) når der i forbindelse med et offentligt eller et begrænset udbud eller en konkurrencepræget

dialog er afgivet tilbud, som ikke er forskriftsmæssige, eller er afgivet tilbud, som er uantage-

lige efter nationale bestemmelser, der er i overensstemmelse med artikel 4, 24, 25 og 27 samt

bestemmelserne i kapitel VII, forudsat at de oprindelige udbudsbetingelser ikke ændres væ-

sentligt.
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De ordregivende myndigheder behøver ikke at offentliggøre en udbudsbekendtgørelse, hvis

udbuddet med forhandling omfatter alle tilbudsgivere, og kun de tilbudsgivere, der opfylder

de i artikel 45-52 omhandlede kriterier, og som under de forudgående offentlige eller begræn-

sede udbud eller den konkurrenceprægede dialog har afgivet tilbud, der er i overensstemmelse

med udbudsprocedurens formelle krav

b) i undtagelsestilfælde, når bygge- og anlægsarbejdernes, vareindkøbenes eller tjenesteydelser-

nes  art eller de hermed forbundne risici ikke muliggør en forudgående samlet prisfastsættelse

c) i det omfang, hvor den tjenesteydelse, der skal præsteres, især hvis det drejer sig om tjeneste-

ydelser i kategori 6 i bilag II A og intellektuelle tjenesteydelser, som for eksempel tjeneste-

ydelser vedrørende projektering af arbejder, er af en sådan art, at kontrakten ikke kan specifi-

ceres tilstrækkelig nøjagtigt til, at den kan indgås ved at vælge det bedste tilbud i henhold til

reglerne for offentligt eller begrænset udbud

d) når der er tale om offentlige bygge- og anlægskontrakter, der udelukkende udføres med hen-

blik på forsøg, forskning eller videreudvikling, og som ikke skal sikre rentabiliteten af forsk-

nings- og udviklingsomkostningerne eller dækning af disse.

2. I de i stk. 1 nævnte tilfælde forhandler de ordregivende myndigheder med tilbudsgiverne om

de tilbud, de har afgivet, med henblik på at tilpasse dem til de krav, de har stillet i udbudsbekendt-

gørelsen, i udbudsbetingelserne og i eventuelle supplerende dokumenter, og for at finde frem til det

bedste tilbud i overensstemmelse med artikel 53, stk. 1.

3. Under forhandlingerne sikrer de ordregivende myndigheder, at alle tilbudsgivere behandles

ens. De udøver især ikke forskelsbehandling ved at give oplysninger, som kan stille nogle tilbudsgi-

vere bedre end andre.
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4. De ordregivende myndigheder kan bestemme, at udbuddet med forhandling skal forløbe i fle-

re faser for at begrænse antallet af tilbud, der skal forhandles, på grundlag af de tildelingskriterier,

der er indeholdt i udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsbetingelserne. Muligheden for at gøre brug

af denne fremgangsmåde skal være anført i udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsbetingelserne.

Artikel 31

Tilfælde, der kan begrunde anvendelsen af udbud med forhandling

uden forudgående udbudsbekendtgørelse

De ordregivende myndigheder kan indgå offentlige kontrakter ved udbud med forhandling uden

forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i følgende tilfælde:

1) For så vidt angår offentlige bygge- og anlægskontrakter, vareindkøbskontrakter og tjeneste-

ydelseskontrakter:

a) når der i forbindelse med et offentligt eller et begrænset udbud ikke afgives tilbud, ikke

afgives egnede tilbud eller der ikke er modtaget nogen ansøgninger, forudsat at de op-

rindelige aftalevilkår ikke ændres væsentligt, og forudsat at der på Kommissionens an-

modning forelægges denne en rapport

b) når kontrakten af tekniske eller kunstneriske grunde eller af årsager, der vedrører be-

skyttelsen af enerettigheder, kun kan overdrages til en bestemt økonomisk aktør

c) såfremt det er strengt nødvendigt, når tvingende grunde som følge af begivenheder, som

de ordregivende myndigheder ikke har kunnet forudse, ikke gør det muligt at overholde

de tidsfrister, der gælder ved offentlige eller begrænsede udbud eller ved udbud med

forhandling efter forudgående udbudsbekendtgørelse i henhold til artikel 30. De om-

stændigheder, der påberåbes som begrundelse for den tvingende nødvendighed, må un-

der ingen omstændigheder kunne tilskrives de ordregivende myndigheder.
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2) For så vidt angår offentlige vareindkøbskontrakter:

a) når de pågældende varer alene er fremstillet med henblik på forskning, forsøg, undersø-

gelse eller udvikling; denne bestemmelse omfatter ikke serieproduktion til påvisning af

varens handelsmæssige levedygtighed eller til dækning af forsknings- og udviklingsom-

kostninger

b) ved supplerende leveringer fra den oprindelige leverandør til delvis fornyelse af sæd-

vanlige leveringer eller installationer eller til udvidelse af allerede foretagne leveringer

eller installationer, når et leverandørskifte ville gøre det nødvendigt for den ordregiven-

de myndighed at anskaffe udstyr, som på grund af en forskel i teknisk beskaffenhed

ville medføre teknisk uforenelighed eller uforholdsmæssigt store tekniske vanskelighe-

der ved drift og vedligeholdelse. Løbetiden for disse kontrakter samt for kontrakter, der

kan fornyes, må generelt ikke overstige tre år

c) når der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs

d) ved indkøb af varer på særlig fordelagtige vilkår, enten hos en leverandør, der endeligt

indstiller sin erhvervsvirksomhed, eller hos kuratorer eller �likvidatorer i en konkursbe-

handling, en tvangsakkord eller en tilsvarende behandling i henhold til nationale love og

forskrifter.

3) For så vidt angår offentlige tjenesteydelseskontrakter, når den pågældende kontrakt er et led i

en projektkonkurrence og i henhold til de herfor gældende regler skal indgås med vinderen

eller en af vinderne af konkurrencen; i så fald skal alle vinderne af konkurrencen opfordres til

at deltage i forhandlingerne.
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4) For så vidt angår offentlige bygge- og anlægskontrakter og offentlige tjenesteydelseskontrak-

ter:

a) ved supplerende arbejder eller tjenesteydelser, som ikke er omfattet af de oprindelige

udbud eller den oprindelige kontrakt, og som på grund af uforudsete forhold er blevet

nødvendige for udførelsen af tjenesteydelserne eller bygge- og anlægsarbejderne som

deri beskrevet, forudsat at kontrakten tildeles den økonomiske aktør, som udfører disse

bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser:

� når disse supplerende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser ikke teknisk

eller økonomisk kan adskilles fra den oprindelige kontrakt uden væsentlige ulem-

per for de ordregivende myndigheder

eller

� når disse bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, til trods for at de kan ad-

skilles fra den oprindelige kontrakt, er absolut nødvendige af hensyn til dennes

fuldstændige gennemførelse.

Den samlede værdi af kontrakter, som indgås om supplerende bygge- og anlægsarbejder

eller tjenesteydelser, må dog ikke overstige 50% af værdien af den oprindelige kontrakt

b) ved nye bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er en gentagelse af tilsva-

rende tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder, og som overdrages til den økono-

miske aktør, der blev tildelt den oprindelige kontrakt af de samme ordregivende myn-

digheder, forudsat at disse bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser er i overens-

stemmelse med et basisprojekt, og at den oprindelige kontrakt om dette arbejde er ind-

gået i henhold til procedurerne for offentlige eller begrænsede udbud.
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Muligheden for at anvende denne fremgangsmåde skal anføres allerede ved det oprin-

delige udbud, og de ordregivende myndigheder skal tage den anslåede samlede værdi af

de nye bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser i betragtning ved anvendelse af

artikel 7.

Denne fremgangsmåde kan kun benyttes inden for en periode på tre år efter indgåelsen

af den oprindelige kontrakt.

Artikel 32

Rammeaftaler

1. Medlemsstaterne kan give de ordregivende myndigheder mulighed for at indgå rammeaftaler.

2. Med henblik på indgåelse af en rammeaftale følger de ordregivende myndigheder de procedu-

reregler, der er omhandlet i dette direktiv, i alle faser indtil tildelingen af de kontrakter, der er base-

ret på denne aftale. Valget af parter i rammeaftalen sker på grundlag af de tildelingskriterier, der er

fastsat i overensstemmelse med artikel 53.

Kontrakter, der er baseret på en rammeaftale, indgås efter procedurerne i stk. 3 og 4. Disse procedu-

rer finder kun anvendelse mellem de ordregivende myndigheder og de økonomiske aktører, der op-

rindelig var parter i rammeaftalen.

Når der indgås kontrakter, der er baseret på en rammeaftale, kan parterne under ingen omstændig-

heder foretage væsentlige ændringer i aftalevilkårene, navnlig ikke i det i stk. 3 omhandlede tilfæl-

de.
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Rammeaftaler må højst gælde for en periode på fire år, undtagen i særlige tilfælde, som er behørigt

begrundet navnlig i rammeaftalens formål.

De ordregivende myndigheder må ikke misbruge rammeaftaler eller anvende dem på en sådan må-

de, at konkurrencen hindres, begrænses eller fordrejes.

3. Når en rammeaftale indgås med en enkelt økonomisk aktør, indgås kontrakter baseret på den-

ne rammeaftale på de vilkår, der er fastsat i rammeaftalen.

De ordregivende myndigheder kan i forbindelse med indgåelsen af sådanne kontrakter skriftligt

konsultere den aktør, der er part i rammeaftalen, og om nødvendigt anmode ham om at komplettere

sit tilbud.

4. Når en rammeaftale indgås med flere økonomiske aktører, skal der være mindst tre, forudsat

at der er et tilstrækkeligt antal økonomiske aktører, der opfylder udvælgelseskriterierne, og/eller et

tilstrækkeligt antal antagelige tilbud, der opfylder tildelingskriterierne.

Tildeling af kontrakter baseret på en rammeaftale, der er indgået med flere økonomiske aktører, kan

ske:

� enten på grundlag af de vilkår, der er fastsat i rammeaftalen, uden at der iværksættes en for-

nyet konkurrence

� eller, hvis ikke alle vilkårene er fastsat i rammeaftalen, efter at der er iværksat en fornyet kon-

kurrence mellem parterne på grundlag af de samme vilkår, der om nødvendigt præciseres, og i

givet fald på andre vilkår, der anføres i udbudsbetingelserne i rammeaftalen, på følgende må-

de:

a) for hver kontrakt, som skal indgås, konsulterer de ordregivende myndigheder skriftligt

de økonomiske aktører, der er i stand til at udføre kontrakten
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b) de ordregivende myndigheder fastsætter en tilstrækkelig lang frist til indgivelse af tilbud

på de enkelte kontrakter under hensyntagen til elementer såsom kontraktgenstandens

kompleksitet og den tid, der medgår til fremsendelse af tilbud

c) tilbuddene indsendes skriftligt, og deres indhold forbliver fortroligt indtil udløbet af den

fastsatte svarfrist

d) de ordregivende myndigheder tildeler hver kontrakt til den tilbudsgiver, der har afgivet

det bedste tilbud på grundlag af tildelingskriterier, der er fastsat i udbudsbetingelserne i

rammeaftalen.

Artikel 33

Dynamiske indkøbssystemer

1. Medlemsstaterne kan give de ordregivende myndigheder mulighed for at anvende dynamiske

indkøbssystemer.

2. Med henblik på iværksættelsen af et dynamisk indkøbssystem følger de ordregivende myn-

digheder reglerne for offentligt udbud i alle faser indtil tildelingen af de kontrakter, der skal indgås

inden for dette system. Alle tilbudsgivere, som opfylder udvælgelseskriterierne og har afgivet et

vejledende tilbud, der er i overensstemmelse med udbudsbetingelserne og de eventuelle supplerende

dokumenter, optages i systemet; de vejledende tilbud kan til enhver tid forbedres, forudsat de stadig

er i overensstemmelse med udbudsbetingelserne. Med henblik på indførelsen af systemet og indgå-

elsen af kontrakterne inden for systemet anvender de ordregivende myndigheder udelukkende elek-

troniske midler i overensstemmelse med artikel 42, stk. 2-5.
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3. Med henblik på indførelsen af det dynamiske indkøbssystem træffer de ordregivende myndig-

heder følgende foranstaltninger:

a) de offentliggør en udbudsbekendtgørelse, hvori det præciseres, at der er tale om et dynamisk

indkøbssystem

b) de præciserer i udbudsbetingelserne blandt andet, hvilken art indkøb der er omfattet af syste-

met, samt anfører alle de nødvendige oplysninger om indkøbssystemet, det anvendte elektro-

niske udstyr og de tekniske ordninger og specifikationer for tilslutning

c) de tilbyder ad elektronisk vej fra offentliggørelsen af udbudsbekendtgørelsen og indtil syste-

mets udløb fri, direkte og fuld adgang til udbudsbetingelserne og til alle supplerende doku-

menter og angiver i udbudsbekendtgørelsen den internetadresse, hvor disse dokumenter kan

konsulteres.

4. De ordregivende myndigheder giver under hele det dynamiske indkøbssystems varighed alle

økonomiske aktører mulighed for at afgive et vejledende tilbud med henblik på at blive optaget i

systemet på de betingelser, der er omhandlet i stk. 2. De afslutter vurderingen senest 15 dage efter,

at det vejledende tilbud er afgivet. De kan dog forlænge vurderingsperioden, forudsat at der ikke i

mellemtiden foretages noget udbud.

Den ordregivende myndighed underretter snarest muligt de i første afsnit omhandlede tilbudsgivere

om, hvorvidt de er blevet optaget i det dynamiske indkøbssystem, eller hvorvidt deres vejledende

tilbud er blevet afslået.

5. Hver enkelt kontrakt skal udbydes. Inden dette udbud iværksættes, offentliggør de ordregi-

vende myndigheder en forenklet udbudsbekendtgørelse, hvori alle de berørte økonomiske aktører

opfordres til at afgive et vejledende tilbud i henhold til stk. 4 inden for en frist på mindst 15 dage fra

datoen for afsendelsen af den forenklede udbudsbekendtgørelse. De ordregivende myndigheder

iværksætter først et udbud, når de har afsluttet vurderingen af alle de vejledende tilbud, der er afgi-

vet inden for denne frist.
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6. De ordregivende myndigheder opfordrer alle de tilbudsgivere, der er optaget i systemet, til at

afgive et tilbud med henblik på hver enkelt kontrakt, der skal indgås inden for systemet. I den for-

bindelse fastsætter de en tilstrækkelig frist for afgivelse af tilbud.

De tildeler kontrakten til den tilbudsgiver, der har afgivet det bedste tilbud, på grundlag af de tilde-

lingskriterier, der er angivet i den udbudsbekendtgørelse, der anvendes ved indførelsen af det dy-

namiske indkøbssystem. Disse kriterier kan eventuelt præciseres i den opfordring, der er omhandlet

i foregående afsnit.

7. Varigheden af et dynamisk indkøbssystem kan ikke være på over fire år undtagen i særlige

behørigt begrundede tilfælde.

De ordregivende myndigheder kan ikke anvende dette system på en måde, der kan forhindre, be-

grænse eller fordreje konkurrencen.

Der kan ikke pålægges interesserede økonomiske aktører eller parterne i systemet noget administra-

tionsgebyr.

Artikel 34

Offentlige bygge- og anlægskontrakter: særlige regler vedrørende socialt boligbyggeri

I de tilfælde, hvor offentlige kontrakter vedrører planlægning og opførelse af et socialt boligkom-

pleks, hvor det på grund af det pågældende arbejdes omfang, komplicerede karakter og formodede

varighed er nødvendigt helt fra begyndelsen at lægge en plan på basis af et snævert samarbejde in-

den for en gruppe, der omfatter repræsentanter for de ordregivende myndigheder, sagkyndige og

den entreprenør, som det påhviler at udføre arbejdet, kan der vælges en særlig fremgangsmåde med

hensyn til tildeling af kontrakten med henblik på at udpege den entreprenør, som er bedst egnet til at

indgå i gruppen.
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Specielt skal de ordregivende myndigheder i udbudsbekendtgørelsen give en så nøjagtig beskrivelse

af arbejdet som muligt for at sætte de entreprenører, der måtte være interesseret i arbejdet, i stand til

effektivt at vurdere det projekt, der skal udføres. Endvidere skal de ordregivende myndigheder i

denne bekendtgørelse i henhold til de kvalitative udvælgelseskriterier, der er omhandlet i arti-

kel 45-52, anføre de personlige, tekniske og økonomiske betingelser, som ansøgerne skal opfylde.

Når de ordregivende myndigheder benytter en sådan fremgangsmåde, skal de anvende bestemmel-

serne i artikel 2, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43 og 45-52.

KAPITEL VI

Bestemmelser om offentliggørelse og gennemsigtighed

AFDELING 1

Offentliggørelse af bekendtgørelser

Artikel 35

Bekendtgørelser

1. Ordregivende myndigheder bekendtgør ved en vejledende forhåndsmeddelelse, der offentlig-

gøres af Kommissionen eller af dem selv, i deres køberprofil, som defineret i bilag VIII, nr. 2, li-

tra b):

a) for vareindkøb: for hvert vareområde den anslåede samlede værdi for de kontrakter eller

rammeaftaler, som de agter at indgå i løbet af de næste tolv måneder, når den anslåede samle-

de værdi, jf. artikel 7 og 9, er 750 000 EUR eller derover.
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Vareområderne fastsættes af de ordregivende myndigheder ved henvisning til CPV-

nomenklaturen

b) for tjenesteydelser: den anslåede samlede værdi af de kontrakter eller rammeaftaler inden for

hver af de i bilag II A anførte kategorier af tjenesteydelser, som de agter at indgå i løbet af de

næste tolv måneder, når denne anslåede samlede værdi, jf. artikel 7 og 9, er på 750 000 EUR

eller derover

c) for bygge- og anlægsarbejder: de væsentlige karakteristika ved de kontrakter eller rammeaf-

taler, som de agter at indgå, og hvis anslåede værdi mindst er på den tærskelværdi, der er an-

ført i artikel 7, jf. artikel 9.

De i litra a) og b) omhandlede meddelelser fremsendes snarest muligt efter begyndelsen af regn-

skabsåret til Kommissionen eller offentliggøres i køberprofilen.

Den i litra c) omhandlede meddelelse fremsendes til Kommissionen eller offentliggøres i køberpro-

filen hurtigst muligt efter godkendelsen af det program, der omfatter de bygge- og anlægskontrakter

eller rammeaftaler, som de ordregivende myndigheder agter at indgå.

Ordregivende myndigheder, der offentliggør forhåndsmeddelelsen i deres køberprofil, sender elek-

tronisk i det format og efter de fremsendelsesregler, der er anført i bilag VIII, nr. 3, en meddelelse

til Kommissionen om, at der offentliggøres en forhåndsmeddelelse i en køberprofil.

Offentliggørelse af de forhåndsmeddelelser, der er nævnt i litra a), b) og c), er kun obligatorisk, når

de ordregivende myndigheder benytter muligheden for at afkorte fristen for modtagelse af tilbud, jf.

artikel 38, stk. 4.
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Dette stykke finder ikke anvendelse på udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse

af en udbudsbekendtgørelse.

2. Ordregivende myndigheder, der ønsker at indgå en offentlig kontrakt eller en rammeaftale ved

offentligt eller begrænset udbud eller, på de betingelser der er anført i artikel 30, ved udbud med

forhandling med offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse eller, på de betingelser der er anført i

artikel 29, ved konkurrencepræget dialog, tilkendegiver deres hensigt herom ved en udbudsbe-

kendtgørelse.

3. Ordregivende myndigheder, der ønsker at indføre et dynamisk indkøbssystem, tilkendegiver

deres hensigt herom ved en udbudsbekendtgørelse.

Ordregivende myndigheder, der ønsker at indgå en offentlig kontrakt, der er baseret på et dynamisk

indkøbssystem, tilkendegiver deres hensigt herom ved en forenklet udbudsbekendtgørelse.

4. Ordregivende myndigheder, der har indgået en offentlig kontrakt eller en rammeaftale, frem-

sender en meddelelse om resultaterne af udbudsproceduren senest 48 dage efter indgåelsen af kon-

trakten eller rammeaftalen.

Når der er tale om en rammeaftale indgået i overensstemmelse med artikel 32, er de ordregivende

myndigheder fritaget for at skulle sende en meddelelse om hver af de kontrakter, der indgås på

grundlag af denne aftale.

De ordregivende myndigheder fremsender en meddelelse om resultatet af indgåelsen af de kontrak-

ter, der er baseret på et dynamisk indkøbssystem, senest 48 dage efter indgåelsen af hver kontrakt.

De har dog mulighed for at fremsende disse meddelelser samlet for et kvartal. I så fald skal de

fremsende disse samlede meddelelser senest 48 dage efter udgangen af hver kvartal.



11029/3/02 REV 3 ACA/an 70
DG C II    DA

Når der er tale om offentlige tjenesteydelseskontrakter vedrørende de i bilag II B opførte tjeneste-

ydelser, angiver de ordregivende myndigheder i meddelelsen, om de indvilliger i, at den offentlig-

gøres. For disse tjenesteydelseskontrakter udfærdiger Kommissionen efter den i artikel 77, stk. 2,

nævnte procedure reglerne for udarbejdelse af statistiske opgørelser på grundlag af meddelelserne

og for offentliggørelse af disse opgørelser.

Offentliggørelse af visse oplysninger om indgåelsen af kontrakten eller rammeaftalen kan undlades,

hvis videregivelse heraf ville hindre retshåndhævelsen eller på anden måde være i strid med offent-

lige interesser eller til skade for bestemte offentlige eller private økonomiske aktørers legitime øko-

nomiske interesser eller for den loyale konkurrence mellem disse.

Artikel 36

Udarbejdelse og offentliggørelse af bekendtgørelser

1. Bekendtgørelser skal indeholde de oplysninger, der er nævnt i bilag VII A, og eventuelle an-

dre oplysninger, som den ordregivende myndighed måtte finde hensigtsmæssige, i de standardfor-

mularer, der vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 77, stk. 2.

2. De bekendtgørelser, som de ordregivende myndigheder sender til Kommissionen, fremsendes

enten elektronisk i det format og efter de fremsendelsesregler, der er anført i bilag VIII, nr. 3, eller

på anden måde. Når der er tale om den i artikel 38, stk. 8, omhandlede hasteprocedure, sendes be-

kendtgørelser enten pr. telefax eller elektronisk i det format og efter de fremsendelsesregler, der er

anført i bilag VIII, nr. 3.

Bekendtgørelser offentliggøres i overensstemmelse med de tekniske offentliggørelseskarakteristika

i bilag VIII, nr. 1, litra a) og b).
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3. Bekendtgørelser, der udarbejdes og fremsendes elektronisk i det format og efter de fremsen-

delsesregler, der er anført i bilag VIII, nr. 3, offentliggøres senest 5 dage efter afsendelsen.

Bekendtgørelser, der ikke fremsendes elektronisk i det format og efter de fremsendelsesregler, der

er anført i bilag VIII, nr. 3, offentliggøres senest 12 dage efter afsendelsen, eller i forbindelse med

den i artikel 38, stk. 8, omhandlede hasteprocedure senest 5 dage efter afsendelsen.

4. Udbudsbekendtgørelser offentliggøres i deres helhed på et af Det Europæiske Fællesskabs

officielle sprog, som den ordregivende myndighed vælger, og kun denne udgave på originalsproget

er autentisk. Et resumé af hver bekendtgørelses hovedpunkter offentliggøres på de øvrige officielle

sprog.

Omkostningerne ved Kommissionens offentliggørelse af sådanne bekendtgørelser afholdes af Fæl-

lesskabet.

5. Bekendtgørelserne og deres indhold må ikke offentliggøres på nationalt plan, inden den dato,

hvor de er sendt til Kommissionen.

De bekendtgørelser, der offentliggøres på nationalt plan, må ikke indeholde andre oplysninger end

dem, der findes i de bekendtgørelser, der er sendt til Kommissionen eller offentliggjort i en køber-

profil i overensstemmelse med artikel 35, stk. 1, første afsnit, og afsendelsesdatoen for meddelelsen

til Kommissionen eller offentliggørelsen i køberprofilen skal fremgå af offentliggørelsen.

Forhåndsmeddelelserne må ikke offentliggøres i en køberprofil, inden bekendtgørelsen om offent-

liggørelse i denne form er sendt til Kommissionen, og meddelelserne skal anføre denne afsendel-

sesdato.
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6. Bekendtgørelser, der ikke sendes elektronisk i det format og efter de fremsendelsesregler, der

er anført i bilag VIII, nr. 3, må kun være på ca. 650 ord.

7. De ordregivende myndigheder skal være i stand til at bevise datoen for afsendelsen af be-

kendtgørelserne.

8. Kommissionen sender den ordregivende myndighed en bekræftelse på offentliggørelsen af de

fremsendte oplysninger med angivelse af datoen for offentliggørelsen. Denne bekræftelse betragtes

som bevis for offentliggørelsen.

Artikel 37

Ikke-obligatorisk offentliggørelse

De ordregivende myndigheder kan i overensstemmelse med artikel 36 offentliggøre bekendtgørelser

vedrørende offentlige kontrakter, som ikke er omfattet af dette direktivs bestemmelser om obligato-

risk offentliggørelse.

AFDELING 2

Frister

Artikel 38

Frister for modtagelse af ansøgninger om deltagelse og for modtagelse af tilbud

1. Ved fastsættelsen af fristerne for modtagelse af tilbud og ansøgninger om deltagelse tager de

ordregivende myndigheder især hensyn til kontraktens kompleksitet og til den tid, der er nødvendig

til udarbejdelsen af tilbud, jf. dog de minimumsfrister, der er fastsat i denne artikel.
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2. Ved offentlige udbud er fristen for modtagelse af tilbud mindst 52 dage regnet fra datoen for

afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen.

3. Ved begrænsede udbud og de i artikel 30 omhandlede udbud med forhandling efter forudgå-

ende udbudsbekendtgørelse og ved konkurrencepræget dialog

a) er fristen for modtagelse af ansøgninger om deltagelse mindst 37 dage regnet fra datoen for

afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen

b) ved begrænsede udbud er fristen for modtagelse af tilbud mindst 40 dage regnet fra datoen for

afsendelsen af opfordringen.

4. Hvis de ordregivende myndigheder har offentliggjort en forhåndsmeddelelse, kan fristen for

modtagelse af tilbud i henhold til stk. 2 og stk. 3, litra b), som hovedregel afkortes til 36 dage, men

under ingen omstændigheder til under 22 dage.

Denne frist løber fra datoen for afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen ved offentlige udbud og fra

datoen for afsendelsen af opfordringen til at afgive tilbud ved begrænsede udbud.

Den i første afsnit omhandlede kortere frist er tilladt, forudsat at forhåndsmeddelelsen har indeholdt

alle de oplysninger, der kræves for udbudsbekendtgørelse i bilag VII A, i det omfang disse oplys-

ninger foreligger ved bekendtgørelsens offentliggørelse, og at denne forhåndsmeddelelse er blevet

sendt til offentliggørelse mindst 52 dage og højst 12 måneder inden afsendelsen af udbudsbekendt-

gørelsen.
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5. Hvis bekendtgørelserne udarbejdes og fremsendes elektronisk i det format og efter de frem-

sendelsesregler, der er anført i bilag VIII, nr. 3, kan de i stk. 2 og 4 omhandlede frister for modta-

gelse af tilbud ved offentlige udbud og den i stk. 3, litra a), omhandlede frist for modtagelse af an-

søgninger om deltagelse ved begrænsede udbud og udbud med forhandling og ved konkurrence-

præget dialog afkortes med 7 dage.

6. Fristerne for modtagelse af tilbud i stk. 2 og stk. 3, litra b), kan afkortes med 5 dage, hvis den

ordregivende myndighed fra datoen for bekendtgørelsens offentliggørelse i overensstemmelse med

bilag VIII giver fri, direkte og fuld elektronisk adgang til udbudsbetingelserne og ethvert suppleren-

de dokument, idet det angives i teksten til bekendtgørelsen, på hvilken internetadresse denne doku-

mentation kan findes.

Denne afkortning kan kumuleres med den i stk. 5 omhandlede afkortning.

7. Hvis udbudsbetingelserne og de supplerende dokumenter eller oplysninger, uanset af hvilken

grund, ikke er fremsendt inden for de i artikel 39 og 40 fastsatte frister, selv om der er anmodet om

dem i tide, eller hvis der kun kan afgives tilbud efter besigtigelse på stedet eller efter gennemsyn på

stedet af bilagsmateriale til udbudsbetingelserne, skal fristerne for modtagelse af tilbud forlænges,

således at alle de berørte økonomiske aktører kan få kendskab til samtlige de oplysninger, der er

nødvendige for at kunne udarbejde tilbud.

8. Når det ved begrænsede udbud og udbud med forhandling efter forudgående udbudsbekendt-

gørelse som omhandlet i artikel 30 i hastende tilfælde ikke er muligt at overholde de i denne artikel

omhandlede minimumsfrister, kan de ordregivende myndigheder fastsætte:
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a) en frist for modtagelse af ansøgninger om deltagelse på mindst 15 dage regnet fra datoen for

afsendelsen af udbudsbekendtgørelsen og mindst 10 dage, hvis bekendtgørelsen sendes elek-

tronisk, i det format og efter de fremsendelsesregler, der er anført i bilag VIII, nr. 3

b) og ved begrænset udbud en frist for modtagelse af tilbud på mindst 10 dage regnet fra datoen

for afsendelsen af opfordringen til at afgive tilbud.

Artikel 39

Offentligt udbud: Udbudsbetingelser, supplerende dokumenter og oplysninger

1. Hvis de ordregivende myndigheder ikke, når det drejer sig om offentlige udbud, giver fri, di-

rekte og fuld elektronisk adgang i overensstemmelse med artikel 38, stk. 6, til udbudsbetingelserne

og ethvert supplerende dokument, sendes udbudsbetingelserne og de supplerende dokumenter til de

økonomiske aktører senest 6 dage efter modtagelsen af anmodningen herom, forudsat at denne er

fremsat i tide inden udløbet af fristen for afgivelse af tilbud.

2. Eventuelle supplerende oplysninger om udbudsbetingelserne og supplerende dokumenter

meddeles af de ordregivende myndigheder eller de kompetente tjenester senest 6 dage inden udløbet

af den frist, der er fastsat for modtagelse af tilbud, forudsat at der er anmodet om dem i tide.
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AFDELING 3

Hvilke oplysninger der skal fremsendes, og hvordan de skal fremsendes

Artikel 40

Opfordringer til at afgive tilbud, til at deltage i dialogen eller til at forhandle

1. Ved begrænsede udbud, konkurrencepræget dialog og udbud med forhandling efter forudgå-

ende udbudsbekendtgørelse som omhandlet i artikel 30 opfordrer de ordregivende myndigheder

samtidigt og skriftligt de udvalgte ansøgere til at afgive tilbud eller til at forhandle eller ved konkur-

rencepræget dialog til at deltage i dialogen.

2. Opfordringen til ansøgerne indeholder:

� enten et eksemplar af udbudsbetingelserne eller af det beskrivende dokument og af ethvert

supplerende dokument

� eller meddelelse om, at de har adgang til udbudsbetingelserne eller til de øvrige dokumenter,

jf. første led, når de er stillet direkte til elektronisk rådighed i overensstemmelse med arti-

kel 38, stk. 6.

3. Når en anden enhed end den ordregivende myndighed, der er ansvarlig for tildelingsprocedu-

ren, ligger inde med udbudsbetingelserne, det beskrivende dokument og/eller de supplerende do-

kumenter, anføres på opfordringen adressen på den tjeneste, ved hvilken disse udbudsbetingelser,

dette beskrivende dokument og disse bilag kan fås, og i givet fald fristen for anmodning herom samt

prisen for at få disse dokumenter udleveret. De kompetente myndigheder sender denne dokumenta-

tion til de økonomiske aktører umiddelbart efter modtagelsen af deres anmodning.
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4. Eventuelle supplerende oplysninger om udbudsbetingelserne, meddeles af de ordregivende

myndigheder eller de kompetente tjenester senest 6 dage inden udløbet af den frist, der er fastsat for

modtagelsen af tilbud, forudsat at der er anmodet om dem i tide. Ved begrænset udbud eller udbud

med forhandling efter hasteproceduren er fristen 4 dage.

5. Desuden skal opfordringen til at afgive et tilbud, til at deltage i dialogen eller til at forhandle

mindst omfatte følgende oplysninger:

a) en henvisning til den offentliggjorte udbudsbekendtgørelse

b) fristen for modtagelse af tilbud, den adresse, til hvilken tilbuddene skal sendes, og det eller de

sprog, de skal være udfærdiget på

c) ved konkurrencepræget dialog den dato og den adresse, der er fastsat for indledningen af hø-

ringen samt det eller de sprog, der anvendes

d) en angivelse af, hvilke dokumenter der eventuelt skal vedlægges, enten til støtte for erklærin-

ger, som kan efterprøves, og som ansøgeren har fremlagt i overensstemmelse med artikel 44,

eller som supplement til de oplysninger, der kræves i samme artikel, på de samme betingelser

som dem, der er fastsat i artikel 47 og 48

e) vægtningen af kriterierne for tildeling af kontrakten eller, i givet fald, den prioriterede række-

følge, disse kriterier tillægges, med det vigtigste først, hvis de ikke er anført i udbudsbekendt-

gørelsen, udbudsbetingelserne eller det beskrivende dokument.
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Hvis der imidlertid er tale om kontrakter indgået efter reglerne i artikel 29, anføres oplysningerne i

dette stykkes litra b) ikke i opfordringen til at deltage i dialogen, men angives i opfordringen til at

afgive et tilbud.

Artikel 41

Meddelelse til ansøgere og tilbudsgivere

1. De ordregivende myndigheder underretter hurtigst muligt ansøgere og tilbudsgivere om, hvil-

ke afgørelser der er truffet med hensyn til indgåelse af en rammeaftale, tildeling af en kontrakt eller

optagelse i et dynamisk indkøbssystem, herunder bl.a. begrundelsen for, at de har besluttet ikke at

indgå en rammeaftale eller tildele en kontrakt, som har været udbudt, men at påbegynde proceduren

på ny eller at indføre et dynamisk indkøbssystem; underretningen sker skriftligt, hvis de ordregi-

vende myndigheder modtager anmodning herom.

2. Den ordregivende myndighed meddeler hurtigst muligt alle forbigåede ansøgere eller tilbuds-

givere, der anmoder herom, hvorfor deres ansøgning eller tilbud er forkastet, og oplyser alle til-

budsgivere, der har afgivet et antageligt tilbud, om det antagne tilbuds karakteristika og relative for-

dele og meddeler dem navnet på den tilbudsgiver, hvis bud er antaget, eller parterne i rammeaftalen.

Disse frister må under ingen omstændigheder overskride 15 dage fra modtagelsen af en skriftlig

anmodning.

3. De ordregivende myndigheder kan dog beslutte ikke at meddele visse af de i stk. 1 omhandle-

de oplysninger om kontrakttildeling, indgåelse af rammeaftaler eller optagelse i et dynamisk ind-

købssystem, hvis en sådan videregivelse ville hindre retshåndhævelsen eller på anden måde være i

strid med offentlige interesser eller til skade for bestemte offentlige eller private økonomiske aktø-

rers legitime økonomiske interesser eller for den loyale konkurrence mellem disse.
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AFDELING 4

Kommunikation

Artikel 42

Regler for kommunikation

1. Den i dette afsnit nævnte kommunikation og informationsudveksling kan efter den ordregi-

vende myndigheds valg ske pr. brev, pr. telefax eller elektronisk i overensstemmelse med stk. 4 og

5, telefonisk i de tilfælde og på de betingelser, der er fastsat i stk. 6, eller ved en kombination af dis-

se midler.

2. Det valgte kommunikationsmiddel skal være alment tilgængeligt og må således ikke begrænse

de økonomiske aktørers adgang til tildelingsproceduren.

3. Den pågældende kommunikation, informationsudveksling og informationslagring sker på en

måde, der sikrer, at dataintegriteten og fortroligheden af tilbuddene og ansøgningerne om deltagelse

beskyttes, samt at de ordregivende myndigheder ikke får kendskab til indholdet af tilbuddene og

ansøgningerne om deltagelse inden udløbet af den frist, der er fastsat for afgivelse af tilbud.

4. De redskaber, der bruges til elektronisk kommunikation, og deres tekniske karakteristika skal

være ikke-diskriminerende, almindeligt tilgængelige og funktionelt kompatible med almindeligt an-

vendte produkter inden for informations- og kommunikationsteknologi.

5. Følgende regler gælder for systemer til elektronisk modtagelse af tilbud og ansøgninger om

deltagelse:
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a) Oplysninger vedrørende de specifikationer, der er nødvendige for elektronisk afgivelse af til-

bud og elektronisk indgivelse af ansøgninger om deltagelse, herunder kryptering, skal være

tilgængelige for de berørte parter. Endvidere skal systemer til elektronisk modtagelse af tilbud

og ansøgninger om deltagelse være i overensstemmelse med kravene i bilag X.

b) Medlemsstaterne kan indføre eller opretholde frivillige akkrediteringsordninger med henblik

på at øge niveauerne for certificeringstjenesteydelser for disse systemer.

c) Tilbudsgiverne eller ansøgerne forpligter sig til at forelægge de i artikel 45-50 og artikel 52

omhandlede dokumenter, attester og erklæringer inden udløbet af den frist, der er fastsat for

afgivelse af tilbud eller indgivelse af ansøgning om deltagelse, hvis de ikke findes i elektro-

nisk form.

6. Følgende regler gælder for fremsendelse af ansøgninger om deltagelse:

a) Ansøgninger om deltagelse i udbudsproceduren for offentlige kontrakter kan indgives skrift-

ligt eller telefonisk.

b) Hvis ansøgninger om deltagelse indgives telefonisk, skal der sendes en skriftlig bekræftelse

inden udløbet af den frist, der er fastsat for modtagelse.

c) De ordregivende myndigheder kan kræve, at ansøgninger om deltagelse, der indgives pr. tele-

fax, bekræftes pr. post eller elektronisk, hvis det er nødvendigt af hensyn til det juridiske be-

vismiddel. De ordregivende myndigheder angiver alle sådanne krav samt fristen for fremsen-

delse af en bekræftelse pr. post eller elektronisk i udbudsbekendtgørelsen.
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AFDELING 5

Rapporter

Artikel 43

Rapporternes indhold

For hver kontrakt, hver rammeaftale og hver indførelse af et dynamisk indkøbssystem udarbejder de

ordregivende myndigheder en rapport, der mindst skal omfatte følgende oplysninger:

a) den ordregivende myndigheds navn og adresse samt kontraktens, rammeaftalens eller det dy-

namiske indkøbssystems genstand og værdi

b) navnet på de valgte ansøgere eller tilbudsgivere og begrundelsen for valget af dem

c) navnet på de forbigåede ansøgere eller tilbudsgivere og begrundelsen for tilsidesættelsen af

dem

d) begrundelsen for tilsidesættelsen af tilbud, der anses for at være unormalt lave

e) navnet på den tilbudsgiver, hvis tilbud er antaget, og begrundelsen for, at den pågældendes

tilbud er valgt, samt, hvis dette vides, oplysning om, hvor stor en del af kontrakten eller ram-

meaftalen tilbudsgiveren har til hensigt at give i underentreprise til tredjemand

f) ved udbud med forhandling angivelse af, hvilke af de i artikel 30 og 31 anførte omstændighe-

der der begrunder anvendelsen af denne form for udbud

g) ved konkurrencepræget dialog de omstændigheder, der berettiger til anvendelse af denne pro-

cedure, jf. artikel 29
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h) i givet fald begrundelsen for, at den ordregivende myndighed har besluttet ikke at indgå en

kontrakt eller en rammeaftale eller indføre et dynamisk indkøbssystem.

De ordregivende myndigheder træffer passende foranstaltninger for at dokumentere afviklingen af

de udbudsprocedurer, der er foregået elektronisk.

Rapporten eller hovedelementerne heri skal meddeles Kommissionen, hvis den anmoder om det.

KAPITEL VII

Udbudsprocedurens afvikling

AFDELING 1

Almindelige bestemmelser

Artikel 44

Egnethedsundersøgelse og udvælgelse af deltagere, tildeling af kontrakter

1. Kontrakter tildeles på grundlag af kriterierne i artikel 53 og 55 under hensyn til artikel 24, ef-

ter at de ordregivende myndigheder har undersøgt, om de økonomiske aktører, der ikke er udelukket

i henhold til artikel 45 og 46, er egnede; en sådan egnethedsundersøgelse udføres i overensstemmel-

se med kriterierne om økonomisk og finansiel formåen, faglig og teknisk viden eller evne som om-

handlet i artikel 47-52 og om nødvendigt i overensstemmelse med de ikke-diskriminerende regler

og kriterier, der er nævnt i stk. 3.

2. De ordregivende myndigheder kan kræve minimumskriterier for egnethed, som ansøgere og

tilbudsgivere i overensstemmelse med artikel 47 og 48 skal opfylde.
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Omfanget af de i artikel 47 og 48 omhandlede oplysninger samt de minimumskriterier for egnethed,

der kræves i forbindelse med en bestemt kontrakt, skal hænge sammen med og stå i forhold til kon-

traktens genstand.

Disse minimumskriterier anføres i udbudsbetingelserne.

3. Ved begrænsede udbud, udbud med forhandling efter forudgående udbudsbekendtgørelse og

ved konkurrencepræget dialog kan de ordregivende myndigheder begrænse antallet af ansøgere,

som vil blive opfordret til at afgive tilbud, til at forhandle eller til at deltage, forudsat at der er et

tilstrækkeligt antal egnede ansøgere. De ordregivende myndigheder angiver i udbudsbekendtgørel-

sen de objektive og ikke-diskriminerende kriterier eller regler, de agter at anvende, det mindste an-

tal ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive tilbud, og eventuelt et største antal ansøgere.

Ved begrænsede udbud er dette mindsteantal på fem. I udbud med forhandling med forudgående

udbudsbekendtgørelse og ved konkurrencepræget dialog er mindsteantallet på tre. Under alle om-

stændigheder skal antallet af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, være tilstrækkelig stort til

at sikre reel konkurrence.

De ordregivende myndigheder opfordrer et antal ansøgere, der mindst svarer til det forud fastsatte

mindsteantal ansøgere, til at afgive tilbud. Hvis antallet af ansøgere, der opfylder udvælgelseskrite-

rierne eller minimumskravene, er lavere end minimumsantallet, kan den ordregivende myndighed

gå videre med proceduren ved at opfordre den eller de ansøgere, der er i besiddelse af den krævede

formåen, til at afgive tilbud. Den ordregivende myndighed må ikke lade proceduren omfatte andre

økonomiske aktører, som ikke har ansøgt om deltagelse, eller ansøgere, som ikke er i besiddelse af

den krævede formåen.

4. Når de ordregivende myndigheder anvender muligheden for at begrænse antallet af løsninger,

der skal diskuteres, eller tilbud, der skal forhandles, jf. artikel 29, stk. 4, og artikel 30, stk. 4, gen-

nemfører de denne begrænsning på grundlag af de tildelingskriterier, der er indeholdt i udbudsbe-

kendtgørelsen, udbudsbetingelserne eller det beskrivende dokument. I den afsluttende fase må der

være et antal, som kan sikre en reel konkurrence, forudsat at der er et tilstrækkeligt antal passende

løsninger eller ansøgere.
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AFDELING 2

Kriterier for kvalitativ udvælgelse

Artikel 45

Ansøgerens eller tilbudsgiverens personlige forhold

1. Fra deltagelse i en udbudsprocedure udelukkes enhver ansøger eller tilbudsgiver, mod hvem

der er afsagt en endelig dom, som den ordregivende myndighed har kendskab til, af en eller flere af

følgende grunde:

a) deltagelse i en kriminel organisation som defineret i artikel 2, stk. 1, i Rådets fælles aktion

98/773/RIA1

b) bestikkelse som defineret i henholdsvis artikel 3 i Rådets retsakt af 26. maj 19972 og artikel 3,

stk. 1, i Rådets fælles aktion 98/742/RIA3

c) svig som omhandlet i artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesska-

bers finansielle interesser4

d) hvidvaskning af penge som defineret i artikel 1 i Rådets direktiv 91/308/EØF af 10. juni 1991

om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning

af penge5.

                                                
1 EFT L 351 af 29.12.1998, s. 1.
2 EFT C 195 af 25.6.1997, s. 1.
3 EFT L 358 af 31.12.1998, s. 2.
4 EFT C 316 af 27.11.1995, s. 48
5 EFT L 166 af 28.6.1991, s. 77. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

2001/97/EF (EFT L 344 af 28.12.2001, s. 76).
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Medlemsstaterne fastsætter på grundlag af deres nationale ret og under overholdelse af fællesskabs-

retten gennemførelsesbestemmelserne til dette stykke.

De kan fastsætte en undtagelse fra pligten i første afsnit ud fra bydende hensyn til almenvellet.

Med henblik på anvendelsen af dette stykke anmoder de ordregivende myndigheder, hvis det er re-

levant, ansøgerne eller tilbudsgiverne om at fremsende den i stk. 3 nævnte dokumentation, ligesom

de, hvis de er i tvivl om ansøgernes/tilbudsgivernes personlige forhold, kan henvende sig til de

kompetente myndigheder for at indhente de oplysninger om disse ansøgeres eller tilbudsgiveres

personlige forhold, som de finder nødvendige. Hvis oplysningerne vedrører en ansøger eller en til-

budsgiver, der er etableret i et andet land end den ordregivende myndigheds land, kan den ordregi-

vende myndighed anmode de kompetente myndigheder om samarbejde. Afhængigt af den nationale

lovgivning i den medlemsstat, hvor ansøgerne eller tilbudsgiverne er etableret, vedrører sådanne

anmodninger juridiske personer og/eller fysiske personer, herunder eventuelt virksomhedsledere

eller andre med beslutnings- eller kontrolbeføjelser i en virksomhed, der er bemyndigede til at re-

præsentere, træffe beslutninger vedrørende eller kontrollere ansøgeren eller tilbudsgiveren.

2. Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver økonomisk aktør:

a) hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har

indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en til-

svarende procedure, der er fastsat i national lovgivning

b) hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidati-

on, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fast-

sat i national lovgivning
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c) som ved en retskraftig dom ifølge landets retsforskrifter er dømt for en strafbar handling, der

rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed

d) som i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de ordregiven-

de myndigheder bevisligt har konstateret

e) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af bidrag til sociale sikrings-

ordninger i henhold til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i

den ordregivende myndigheds land

f) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold

til retsforskrifterne i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende

myndigheds land

g) som svigagtigt har givet urigtige oplysninger ved meddelelsen af de oplysninger, der kan

kræves i henhold til denne afdeling, eller som har undladt at give disse oplysninger.

Medlemsstaterne fastsætter på grundlag af deres nationale ret og under overholdelse af fællesskabs-

retten gennemførelsesbestemmelserne til dette stykke.

3. De ordregivende myndigheder godkender som tilstrækkeligt bevis for, at den økonomiske

aktør ikke befinder sig i nogen af de i stk. 1 og i stk. 2, litra a), b), c), e) og f), nævnte situationer:

a) i de i stk. 1 og i stk. 2, litra a), b) og c), nævnte tilfælde fremlæggelse af en straffeattest eller

et tilsvarende dokument udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed i

hjemlandet eller et senere opholdsland, hvoraf det fremgår, at disse krav er opfyldt
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b) i de i stk. 2, litra e) eller f), nævnte tilfælde en attest udstedt af den kompetente myndighed i

den pågældende medlemsstat.

Hvis dokumenter eller attester ikke udstedes af det pågældende land eller ikke dækker alle de i

stk. 1 og i stk. 2, litra a), b) eller c), nævnte tilfælde, kan de erstattes af en erklæring under ed eller, i

de medlemsstater, hvor edsaflæggelse ikke anvendes, af en højtidelig erklæring, der af vedkom-

mende afgives for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en

kompetent faglig organisation i hjemlandet eller et senere opholdsland.

4. Medlemsstaterne udpeger de myndigheder og organisationer, der er kompetente til at udstede

de i stk. 3 omhandlede dokumenter, attester eller erklæringer, og underretter Kommissionen herom.

Dette berører ikke de gældende bestemmelser om databeskyttelse.

Artikel 46

Retten til at udøve det pågældende erhverv

Økonomiske aktører, der ønsker at deltage i en offentlig kontrakt, kan anmodes om at godtgøre, at

de er optaget i det faglige register eller handelsregistret, eller om at afgive en erklæring under ed

eller at fremlægge en attest som angivet i bilag IX A for offentlige bygge- og anlægskontrakter, i

bilag IX B for offentlige vareindkøbskontrakter og i bilag IX C for offentlige tjenesteydelseskon-

trakter, og som foreskrevet i den medlemsstat, hvor de er etableret.

Hvis ansøgere eller tilbudsgivere i forbindelse med indgåelsen af offentlige tjenesteydelseskontrakter

skal have en bestemt autorisation eller være medlem af en bestemt organisation for i deres hjemland

at kunne udføre den pågældende tjenesteydelse, kan den ordregivende myndighed kræve bevis for

denne autorisation eller dette medlemskab.
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Artikel 47

Økonomisk og finansiel formåen

1. Bevis for den økonomiske aktørs finansielle og økonomiske formåen kan almindeligvis føres

ved en eller flere af følgende oplysninger:

a) relevante erklæringer fra en bank eller i givet fald bevis for relevant erhvervsansvarsforsikring

b) fremlæggelse af virksomhedens balance eller uddrag heraf, hvis offentliggørelse af balancen

er lovpligtig i det land, hvor den økonomiske aktør er etableret

c) en erklæring om den økonomiske aktørs samlede omsætning og i påkommende tilfælde om-

sætningen inden for det aktivitetsområde, kontrakten vedrører, i højst de tre seneste disponible

regnskabsår, afhængigt af hvornår den økonomiske aktør blev etableret eller startede sin virk-

somhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger.

2. En økonomisk aktør kan i givet fald og for en bestemt kontrakt basere sig på andre enheders

formåen uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem aktøren selv og disse enheder. Ak-

tøren skal i så fald godtgøre over for den ordregivende myndighed, at han råder over de nødvendige

ressourcer, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders forpligtelser i så henseende.

3. En sammenslutning af økonomiske aktører som omhandlet i artikel 4 kan på samme vilkår

basere sig på sammenslutningens deltageres formåen eller andre enheders deltageres formåen.

4. De ordregivende myndigheder anfører i udbudsbekendtgørelsen eller i opfordringen til at af-

give tilbud, hvilken eller hvilke af de i stk. 1 nævnte former for dokumentation de har valgt, samt

hvilken anden dokumentation der skal fremlægges.
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5. Hvis den økonomiske aktør af en gyldig grund ikke er i stand til at fremlægge den af den

ordregivende myndighed krævede dokumentation, kan han godtgøre sin økonomiske og finansielle

formåen ved ethvert andet dokument, som den ordregivende myndighed finder egnet.

Artikel 48

Teknisk og/eller faglig formåen

1. De økonomiske aktørers tekniske og/eller faglige formåen vurderes og efterprøves i overens-

stemmelse med stk. 2 og 3.

2. De økonomiske aktørers tekniske formåen kan godtgøres på en eller flere af følgende måder,

afhængigt af arten, mængden eller betydningen og anvendelsen af bygge- og anlægsarbejderne, va-

rerne eller tjenesteydelserne:

a) i) forelæggelse af en liste over de arbejder, der er udført i løbet af de seneste fem år, led-

saget af attester for tilfredsstillende udførelse af de betydeligste arbejder. Disse attester

skal angive arbejdernes værdi samt tidspunkt og sted for udførelsen, og om arbejdet er

gennemført fagmæssigt og afsluttet korrekt. Den kompetente myndighed sender eventu-

elt disse attester direkte til den ordregivende myndighed

ii) forelæggelse af en liste over de betydeligste leveringer eller tjenesteydelser, der er ud-

ført i løbet af de sidste tre år, med angivelse af beløb og tidspunkter samt den offentlige

eller private modtager. Der er belæg for leveringerne og tjenesteydelserne i følgende til-

fælde:

� hvis modtageren er en ordregivende myndighed, skal de være godtgjort ved atte-

ster, der er udstedt eller påtegnet af den kompetente myndighed
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� hvis modtageren er en privat køber, skal de være attesteret af denne eller, hvis

dette ikke er muligt, blot ved en erklæring fra den økonomiske aktør

b) oplysning om de involverede teknikere eller tekniske organer, og især om dem, der er ansvar-

lige for kvalitetskontrollen, uanset om de hører til i den økonomiske aktørs virksomhed eller

ej, og, hvis det drejer sig om offentlige bygge- og anlægskontrakter, om dem, entreprenøren

disponerer over til udførelsen af arbejdet

c) beskrivelse af det tekniske udstyr og de foranstaltninger, leverandøren eller tjenesteyderen har

truffet til sikring af kvaliteten, samt af virksomhedens undersøgelses- og forskningsfaciliteter

d) hvis de varer eller tjenesteydelser, der skal leveres, er komplekse eller undtagelsesvis skal tje-

ne et særligt formål, en kontrol foretaget af den ordregivende myndighed eller på dennes veg-

ne af et kompetent officielt organ i det land, hvor leverandøren eller tjenesteyderen er etable-

ret, med forbehold af dette organs samtykke; denne kontrol vedrører leverandørens produkti-

onskapacitet eller tjenesteyderens tekniske formåen og om nødvendigt virksomhedens under-

søgelses- og forskningsfaciliteter og de foranstaltninger, denne træffer til kontrol af kvaliteten

e) oplysning om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos tjenesteyderen eller en-

treprenøren og/eller virksomhedens medarbejdere og især hos den eller de personer, der er an-

svarlige for udførelsen af tjenesteydelserne eller arbejdet

f) angivelse, men udelukkende i relevante tilfælde, af de miljøstyringsforanstaltninger, som den

økonomiske aktør kan anvende ved udførelsen af kontrakten, når der er tale om offentlige

bygge- og anlægskontrakter og offentlige tjenesteydelseskontrakter
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g) erklæring om tjenesteyderens eller entreprenørens årlige gennemsnitlige antal beskæftigede

og antallet af ledere gennem de seneste tre år

h) erklæring om, hvilket værktøj, materiel og teknisk udstyr tjenesteyderen eller entreprenøren

disponerer over til opfyldelse af kontrakten

i) oplysning om, hvor stor en del af kontrakten tjenesteyderen eventuelt agter at give i underentre-

prise

j) for så vidt angår de varer, der skal leveres:

i) prøver, beskrivelser og/eller fotografier, hvis autenticitet skal kunne attesteres på den

ordregivende myndigheds anmodning

ii) attester udstedt af officielle kvalitetskontrolinstitutter eller -anstalter, hvis kompetence

er anerkendt, og som attesterer, at varer, der er klart identificeret ved henvisning til vis-

se specifikationer eller standarder, er i overensstemmelse med disse.

3. En økonomisk aktør kan i givet fald og for en bestemt kontrakt basere sig på andre enheders

formåen uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem aktøren selv og disse enheder. Den

skal i så fald godtgøre over for den ordregivende myndighed, at han råder over de ressourcer, der er

nødvendige for kontraktens udførelse, f.eks. ved at fremlægge dokumentation for disse enheders

tilsagn om at stille de nødvendige ressourcer til rådighed for den økonomiske aktør.

4. En sammenslutning af økonomiske aktører som omhandlet i artikel 4 kan på samme vilkår

basere sig på sammenslutningens deltageres formåen eller andre enheders formåen.
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5. I forbindelse med offentlige kontrakter vedrørende leverancer, der kræver monterings- eller

installationsarbejder, vedrørende tjenesteydelser og/eller bygge- og anlægsarbejder, kan de økono-

miske aktørers formåen med hensyn til at udføre disse tjenesteydelser, installationsarbejder eller

bygge- og anlægsarbejder især vurderes på grundlag af deres faglige dygtighed, deres effektivitet,

deres erfaring og deres pålidelighed.

6. Den ordregivende myndighed anfører i bekendtgørelsen eller i opfordringen til at afgive til-

bud, hvilke af de i stk. 2 omhandlede former for dokumentation der skal fremlægges.

Artikel 49

Kvalitetssikringsstandarder

Hvis de ordregivende myndigheder kræver, at der skal fremlægges attester udstedt af uafhængige

organer til attestering af de økonomiske aktørers overholdelse af bestemte kvalitetsstandarder, hen-

viser de til kvalitetssikringssystemer, der bygger på de europæiske standarder på området og er cer-

tificeret af organer, som opfylder de europæiske standarder for certificering. De anerkender tilsva-

rende attester fra organer i andre medlemsstater. De accepterer ligeledes andre former for doku-

mentation for tilsvarende kvalitetssikringsforanstaltninger, der forelægges af økonomiske aktører.
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Artikel 50

Miljøledelsesstandarder

Kræver de ordregivende myndigheder i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 48, stk. 2, litra f),

forelæggelse af attester udstedt af uafhængige organer, hvorved det godtgøres, at den økonomiske

aktør opfylder visse miljøstyringsnormer, henviser de til fællesskabsordningen for miljøstyring- og

miljørevision (EMAS) eller til miljøledelsesnormer baseret på de relevante europæiske eller inter-

nationale normer certificeret af organer i overensstemmelse med EF-lovgivningen eller de europæi-

ske eller internationale normer vedrørende certificering. De anerkender tilsvarende attester fra orga-

ner i andre medlemsstater. De accepterer ligeledes andre former for dokumentation for tilsvarende

miljøledelsesforanstaltninger, der forelægges af økonomiske aktører.

Artikel 51

Supplerende dokumenter og oplysninger

Den ordregivende myndighed kan anmode de økonomiske aktører om at supplere eller uddybe den i

medfør af artikel 45-50 forelagte dokumentation.

Artikel 52

Officielle lister over godkendte økonomiske aktører og attestering,

der foretages af offentligretlige eller privatretlige organer

1. Medlemsstaterne kan enten indføre officielle lister over godkendte entreprenører, leverandø-

rer eller tjenesteydere eller indføre attestering, der foretages af offentligretlige eller privatretlige or-

ganer.
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Medlemsstaterne tilpasser betingelserne for optagelse på disse lister og for attesteringsorganernes

udstedelse af attester til bestemmelserne i artikel 45, stk. 1 og stk. 2, litra a)-d) og g), artikel 46, ar-

tikel 47, stk. 1, 4 og 5, artikel 48, stk. 1, 2, 5 og 6, artikel 49 og eventuelt artikel 50.

Medlemsstaterne tilpasser dem ligeledes til bestemmelserne i artikel 47, stk. 2, og artikel 48, stk. 3,

for så vidt angår anmodning om optagelse fra økonomiske aktører, der indgår i en koncern og kan

gøre gældende, at de har fået stillet midler til rådighed af andre virksomheder, der indgår i koncer-

nen. I et sådant tilfælde fremlægger aktørerne over for den myndighed, der fører den officielle liste,

bevis for, at de råder over disse midler under hele den periode, hvor attesten for optagelsen på den

officielle liste er gyldig, og for, at disse virksomheder under den samme periode fortsat opfylder

kravene med hensyn til kvalitativ udvælgelse, der er fastsat i de artikler, der er nævnt i foregående

afsnit, og som disse aktører gør gældende ved deres optagelse.

2. Økonomiske aktører, der er optaget på en officiel liste, eller som har en attest, kan for hver

kontrakt forelægge den ordregivende myndighed en attest for optagelse udstedt af den kompetente

myndighed eller den attest, der er udstedt af det kompetente attesteringsorgan. Det skal af fremgå af

disse attester, hvilke oplysninger der har dannet grundlag for optagelsen på listen/attesten, og hvil-

ken klassifikation der følger af listen.

3. En af et kompetent organ attesteret optagelse på en officiel liste eller attesten udstedt af atte-

steringsorganet udgør kun en formodning om kvalifikation for andre medlemsstaters ordregivende

myndigheder i forhold til artikel 45, stk. 1 og stk. 2, litra a)-d) og g), artikel 46, artikel 47, stk. 1,

litra b) og c), og artikel 48, stk. 2, litra a), i), litra b), e), g) og h), for entreprenører, artikel 48, stk. 2,

litra a), ii), litra b), c) d) og j), for leverandører, og artikel 49, stk. 2, litra a) ii), og litra c), i), for tje-

nesteydere.
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4. De oplysninger, der kan udledes af optagelsen på de officielle lister eller attesteringen, kan

ikke drages i tvivl uden begrundelse. For så vidt angår bidrag til sociale sikringsordninger og beta-

ling af skatter og afgifter kan der afkræves økonomiske aktører supplerende dokumentation i for-

bindelse med hver enkelt kontrakt.

De ordregivende myndigheder i andre medlemsstater anvender kun stk. 3 og første afsnit i nærvæ-

rende stykke på økonomiske aktører, der er etableret i den medlemsstat, som fører den officielle li-

ste.

5. I forbindelse med optagelse af økonomiske aktører fra andre medlemsstater på en officiel liste

eller attestering af sådanne foretaget af de organer, der er omhandlet i stk. 1, kan der ikke kræves

andre beviser eller erklæringer end dem, der kræves af nationale leverandører, og i intet tilfælde an-

dre end dem, der er fastsat i artikel 45-49 og eventuelt artikel 50.

En sådan optagelse eller attestering kan dog ikke pålægges de økonomiske aktører fra andre med-

lemsstater med henblik på deres deltagelse i en udbudsprocedure. De ordregivende myndigheder

anerkender tilsvarende attester fra organer i andre medlemsstater. De accepterer ligeledes andre til-

svarende former for bevis.

6. Økonomiske aktører kan på et hvilket som helst tidspunkt anmode om optagelse på en officiel

liste eller om attestering. De skal inden for en rimelig kort frist oplyses om den afgørelse, som træf-

fes af den myndighed, der udarbejder listen, eller det kompetente attesteringsorgan.

7. De attesteringsorganer, der er omhandlet i stk. 1, er organer, der opfylder de europæiske nor-

mer for attestering.
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8. Medlemsstater, der har officielle lister eller attesteringsorganer som omhandlet i stk. 1, skal

over for Kommissionen og de øvrige medlemsstater oplyse adressen på det organ, hvortil an-

modninger kan rettes.

AFDELING 3

Kontrakttildeling

Artikel 53

Kriterier for tildeling af kontrakter

1. Med forbehold af nationale love eller administrative bestemmelser om vederlag for visse tje-

nesteydelser lægger de ordregivende myndigheder følgende kriterier til grund for tildelingen af of-

fentlige kontrakter:

a) enten, når tildelingen sker på grundlag af det for de ordregivende myndigheder økonomisk

mest fordelagtige tilbud, forskellige kriterier, som er begrundet i genstanden for den pågæl-

dende offentlige kontrakt, f.eks. kvalitet, pris, teknisk værdi, æstetik og funktionsmæssig ka-

rakter, miljøegenskaber, driftsomkostninger, rentabilitet, kundeservice og teknisk bistand, le-

veringsdato og leveringstid eller færdiggørelsestid

b) eller udelukkende den laveste pris.

2. Med forbehold af bestemmelserne i tredje afsnit angiver den ordregivende myndighed i det i

stk. 1, litra a), omhandlede tilfælde i udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsbetingelserne eller ved

konkurrencepræget dialog i det beskrivende dokument, hvordan den relativt vil vægte de kriterier,

der er valgt med henblik på at afgøre, hvilket tilbud der er det økonomisk mest fordelagtige.
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Denne vægtning kan angives ved fastsættelse af en ramme med et passende maksimalt udsving.

Når den ordregivende myndighed ikke mener, at der kan foretages en vægtning, og kan påvise dette,

angiver den i udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsbetingelserne eller, ved konkurrencepræget dia-

log, i det beskrivende dokument kriteriernes prioriterede rækkefølge med det vigtigste først.

Artikel 54

Anvendelse af elektronisk auktion

1. Medlemsstaterne kan give de ordregivende myndigheder mulighed for at gøre brug af elek-

troniske auktioner.

2. Ved offentlige udbud, begrænsede udbud eller udbud med forhandling i de i artikel 30, stk. 1,

litra a), omhandlede tilfælde kan de ordregivende myndigheder beslutte, at der anvendes elektronisk

auktion inden tildelingen af en offentlig kontrakt, når kontraktspecifikationerne kan fastsættes nøj-

agtigt.

Elektronisk auktion kan anvendes på samme betingelser ved en fornyet konkurrence mellem parter-

ne i en rammeaftale, jf. artikel 32, stk. 4, andet afsnit, andet led, og ved udbud af kontrakter, der

skal indgås inden for det dynamiske indkøbssystem, der er omhandlet i artikel 33.

Den elektroniske auktion vedrører:

� enten priserne alene, når kontrakten tildeles på grundlag af den laveste pris,
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� eller priserne og/eller værdien af de elementer i tilbuddene, der er anført i udbudsbetingelser-

ne, når kontrakten tildeles på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

3. De ordregivende myndigheder, der beslutter at anvende elektronisk auktion, anfører dette i

udbudsbekendtgørelsen.

Udbudsbetingelserne indeholder blandt andet følgende oplysninger:

a) de elementer, hvis værdier der holdes elektronisk auktion over, for så vidt disse elementer er

kvantificerbare, således at de kan udtrykkes i tal eller procentdele

b) de eventuelle grænser for de værdier, som kan fremlægges, således som de fremgår af specifi-

kationer af kontraktens genstand

c) de oplysninger, der vil blive stillet til tilbudsgivernes rådighed under den elektroniske auktion,

og på hvilket tidspunkt de i givet fald stilles til rådighed

d) de oplysninger, der er relevante for afviklingen af den elektroniske auktion

e) de betingelser, på hvilke tilbudsgiverne kan byde, og især de mindste udsving mellem budene,

som i givet fald kræves for at byde

f) de relevante oplysninger om det elektroniske system, der anvendes, og om betingelser og tek-

niske specifikationer for tilslutning.
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4. Før de ordregivende myndigheder afholder den elektroniske auktion, foretager de en første

fuldstændig vurdering af tilbuddene efter det eller de tildelingskriterier og den vægtning heraf, der

er fastlagt.

Alle de tilbudsgivere, der har afgivet antagelige tilbud, opfordres samtidig elektronisk til at frem-

lægge nye priser og/eller nye værdier; opfordringen indeholder alle de oplysninger, der er relevante

for den individuelle tilslutning til det anvendte elektroniske system og præciserer datoen og begyn-

delsestidspunktet for auktionen. Den elektroniske auktion kan finde sted i løbet af flere på hinanden

følgende faser. Elektronisk auktion kan tidligst indledes to hverdage efter afsendelsen af opfordrin-

gen til at afgive tilbud.

5. Når tildelingen sker på grundlag af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, ledsages opfor-

dringen af resultatet af den fulde vurdering af den berørte tilbudsgivers tilbud udført i overens-

stemmelse med den vægtning, der er fastsat i artikel 53, stk. 2, første afsnit.

Opfordringen indeholder ligeledes den matematiske formel, der ved elektronisk auktion bestemmer

den automatiske omklassificering på grundlag af de nye priser og/eller nye værdier. Denne formel

indarbejder vægtningen af alle de kriterier, der er fastsat, med henblik på at afgøre, hvilket tilbud

der er det økonomisk mest fordelagtige, således som angivet i udbudsbekendtgørelsen eller i ud-

budsbetingelserne; med henblik herpå skal eventuelle rammer for vægtningens udsving imidlertid

forudgående udtrykkes ved en bestemt værdi.

Såfremt varianter er tilladt, skal en formel angives særskilt for hver variant.


	GDFG: PART.1


