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Įvadas

Pranešėjo nuomone, atnaujinant viešųjų pirkimų direktyvas reikėtų išsaugoti, viena vertus, 
taisyklių supaprastinimo ir, kita vertus, patikimų ir veiksmingų procedūrų, susietų su 
pažangiais ir tvariais sutarčių skyrimo kriterijais, pusiausvyrą, kartu užtikrinant aktyvesnį 
MVĮ dalyvavimą šioje veiklos srityje ir skatinant labiau naudotis elektroniniais viešaisiais 
pirkimais.

Siekiant skatinti tvarų augimą, užimtumą ir socialinę įtrauktį, reikėtų siekti visapusiškai 
išnaudoti viešųjų pirkimų teikiamas bendrosios rinkos galimybes. Atsižvelgiant į tai, kad 
viešųjų pirkimų rinkos sudaro svarbią ekonomikos dalį (apie 19 proc. ES BVP), veiksmingas 
viešųjų pirkimų taisyklių persvarstymas ir jų įgyvendinimas labai padėtų atnaujinti 
investicijas į realiąją ekonomiką ir įveikti Europos ekonomikos krizę.

Pranešėjas palankiai vertina Komisijos pateiktus pasiūlymus ir mano, kad juose pateikta 
įdomių naujų principų ir sumanymų. Vis dėlto, norint pasiekti geriausius rezultatus, šiuos 
pasiūlymus reikia tobulinti.

Šiame dokumente pranešėjas norėtų pasidalyti savo pradinėmis pastabomis dėl Komisijos 
pateiktų pasiūlymų, taip siekdamas pradėti diskusijas su kitais Parlamento nariais. Todėl 
pranešėjas pateiks savo pastabas pagal temas suskirstydamas jas į dešimt toliau išvardytų 
grupių, daugiausia dėmesio skirdamas 1, 2, 5 ir 4 grupėms (taip pat žr. priede pateiktą grupių 
sąrašą).

Klausimai diskusijai

Tolesniuose skyriuose pateikiami svarbiausi kiekvienos grupės diskutuotini klausimai arba 
nagrinėtinos problemos, kurias pranešėjas norėtų iškelti ir (arba) išsamiau panagrinėti.

1 grupė. Platesnis procedūrų pasirinkimas

Pateiktais pasiūlymais siekiama padaryti viešųjų pirkimų procedūras lankstesnes, suteikiant 
perkančiosioms organizacijoms daugiau galimybių pasirinkti procedūras. Visų pirma 
sudaromos palankesnės sąlygos taikyti „konkurso procedūrą su derybomis“ (ankstesnę 
„derybų procedūrą iš anksto skelbiant kvietimą dalyvauti konkurse“). Paraiškų teikimo 
pagrindai išplėsti ir prilyginti konkurenciniam dialogui. Vis dėlto „konkurso procedūra su 
derybomis“ neįtvirtinta kaip standartinė procedūra. Be to, nustatyta nauja procedūra –
„inovacijų partnerystė“, t. y. nuosekliais etapais įgyvendinamas techninių specifikacijų 
rengimo ir paskesnių naujoviškų prekių ar paslaugų pirkimo konkursas. Taip pat sutvirtintos 
kitos viešųjų pirkimo priemonės, kuriomis naudojantis reikalingos elektroninių ryšių 
priemonės ir grupinio pirkimo metodai (žr. 4 ir 6 grupes).

 Siekiant apsaugoti skaidrumą, užtikrinti veiksmingumą ir visiems ekonominės veiklos 
vykdytojams sudaryti vienodas sąlygas, reikėtų sukurti apsaugos priemones, kurios 
būtų taikomos kartu su išplėsta konkurso procedūra su derybomis.
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 Reikėtų panaikinti vienintelio kriterijaus – mažiausios kainos – taikymo praktiką 
ir (arba) visoms procedūroms taikyti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo 
(MEAT) sutarčių skyrimo kriterijų, t. y. reikėtų išplėsti ekonomiškai naudingiausio 
pasiūlymo kriterijaus taikymo sritį ir jį taikyti visoms procedūroms (ne tik inovacijų 
partnerystės ir konkurencinio dialogo srityse, kaip numatyta dabartiniuose 
pasiūlymuose). Turint omenyje tai, kad nustatant ekonomiškai naudingiausią 
pasiūlymą vertinamas ir kainos aspektas, perkančiosioms organizacijoms būtų 
sudarytos sąlygos priimti tinkamiausius sprendimus dėl jų konkrečių poreikių, 
įskaitant galimybę apsvarstyti strateginius socialinius aspektus (žr. 2 grupę).

2 grupė. Strateginis viešųjų pirkimų naudojimas

Šiame pasiūlyme išaiškinamas sutarčių skyrimo kriterijų, susijusių su tvarumu ir visuomenei 
svarbiais aspektais, naudojimas ir išplečiama jų taikymo sritis, tačiau turi būti išsaugotas ryšys 
su sutarties dalyku. Tiksliau, pradedamos vartoti gyvavimo ciklo sąnaudų ir gamybos proceso 
išorės veiksnių sąvokos. Todėl dabar su gamybos procesu susijusius kriterijus galima laikyti 
sutarčių skyrimo dalimi ir palyginti su kitais veiksniais. Be to, galima atsižvelgti į išorės 
veiksnius transporto srityje (pavyzdžiui, į anglies pėdsaką), tačiau tokiu atveju reikia laikytis 
tam tikrų jų vertinimo sąlygų (visų pirma naudotis pripažinta metodika, suteikiančia galimybę 
atlikti nešališką, patikrinamą pinigais paverstų sąnaudų palyginimą).

 Reikėtų parengti išsamesnę gyvavimo ciklo koncepciją, skirtą ekonomiškai 
naudingiausiam pasiūlymui apibrėžti, į ją įtraukiant ir aplinkosaugos, ir 
socialinio tvarumo kriterijus. Gyvavimo ciklo sąnaudos turėtų būti vertinamos tiek 
aplinkosaugos ir klimato kaitos, tiek socialinių tikslų tvarumo požiūriu. Šie socialiniai 
tikslai turėtų apimti tokius aspektus kaip socialinių teisių ir darbo sąlygų laikymasis ir 
tobulinimas, darbuotojų sveikatos ir saugos užtikrinimas ir socialinės apsaugos 
įtvirtinimas, kaip apibrėžta Europos ir nacionalinės teisės aktuose bei kolektyvinėse 
sutartyse. Nauja apibrėžtis turėtų būti sukurta pagal Komisijos pasiūlytą gyvavimo 
ciklo sąnaudų sampratą.

 Su socialinės, darbo ar aplinkosaugos teisės aktų nesilaikymu susieti atmetimo 
pagrindai turėtų būti privalomi. Reikėtų užbaigti XI priedą, t. y. į jį įtraukti konkrečią 
nuorodą į TDO konvenciją Nr. 94. Šie aspektai bus laikomi svarbia vertinimo 
procedūros dalimi.

 Reikėtų išplėtoti pirmiau minėtas koncepcijas, susijusias su sutarčių vykdymo 
sąlygomis. Tais atvejais, kai viršijama neįprastai mažos kainos pasiūlymo riba, 
sutarčių vykdymo sąlygos turėtų būti susietos su neįprastai išplėstos subrangos 
grandinės vertinimu. Reikėtų vengti pakopinės subrangos, nes ji gali pakenkti 
socialiniams ir aplinkosaugos tikslams, taip pat gali suprastėti prekių, paslaugų ar 
darbų, įsigyjamų sudarant viešųjų pirkimų sutartis, kokybė ir sumažėti jų 
veiksmingumas.

 Aplinkosaugos ir socialinio tvarumo sąlygos turėtų būti taikomos ir 
subrangovams. Siekiant užtikrinti, kad subrangos grandinėje būtų laikomasi nustatytų 
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taisyklių, tais atvejais, kai subrangovai jas pažeidžia ar jų nesilaiko, pagal solidariosios 
atsakomybės principą pagrindinis rangovas turėtų prisiimti atsakomybę.

 Kad būtų galima įvertinti sutarties vykdymo rezultatus, reikėtų toliau plėtoti 
socialinių ypatumų ženklinimą ir sertifikavimą, siekiant įtraukti juos į technines 
specifikacijas, – panašus principas taikomas aplinkosaugos kriterijų ir ženklinimo 
srityje. Ženklinimo apibrėžtį ir sertifikavimą būtų galima plėtoti glaudžiai 
bendradarbiaujant Komisijai ir kompetentingoms valstybių narių nacionalinės valdžios 
institucijoms.

 Speciali socialinių paslaugų tvarka. Remiantis pasiūlyta specialia socialinėms 
paslaugoms taikytina tvarka, reikėtų toliau stiprinti ir plėsti tokio pobūdžio sutarčių 
skyrimo principus, pridedant nuorodą į prieinamumą ir pažeidžiamus vartotojus. 
Reikėtų atidžiai įvertinti kategorijų, kurioms taikoma ši speciali tvarka, sąrašą.

3 grupė. Dokumentams keliamų reikalavimų mažinimas

Šiuo pasiūlymu siekiama sumažinti perkančiųjų organizacijų ekonominės veiklos 
vykdytojams taikomus reikalavimus įrodyti jų tinkamumą dalyvauti konkrečioje pirkimų 
procedūroje. Šio tikslo siekiama išaiškinant savideklaracijų ir elektroninių liudijimų veikimą 
ir skatinant naudotis šiomis priemonėmis. Be to, pradedama vartoti Europos pirkimų paso 
sąvoka.

 Pranešėjas palankiai vertina šį pasiūlymą, kuriuo visiems ekonominės veiklos 
vykdytojams, visų pirma MVĮ, bus sudarytos gerokai palankesnės sąlygos patekti į 
viešųjų pirkimų rinkas.

 Tolesnis Europos pirkimų paso sumanymo plėtojimas. Reikėtų toliau plėtoti ir jungti į 
visumą XVIII priede nustatytus kriterijus, kad būtų įtrauktas reikalavimas laikytis 
socialinių, aplinkosaugos ir teisinių kriterijų, kaip apibrėžta skyriuje dėl atmetimo ir 
sutarčių skyrimo. Reikėtų nustatyti aiškų įpareigojimą, kad, norint įsigyti tokį Europos 
pasą ir juo naudotis, reikėtų laikytis atitinkamų Europos Sąjungos ir nacionalinės teisės 
aktų, taip pat kolektyvinių sutarčių nuostatų. Ši pirkimo pasų sistema turėtų būti parengta 
kaip reikalavimus atitinkančių ekonominės veiklos vykdytojų skatinimo ir konkurencijos 
viešųjų pirkimų rinkose iškraipymo vengimo priemonė.

4 grupė. Elektroniniai viešieji pirkimai

Pateiktais pasiūlymais sutvirtinamos galiojančios elektroninių viešųjų pirkimų nuostatos ir 
išplečiama jų taikymo sritis. Visų pirma numatyta, praėjus dvejiems metams nuo naujosios 
direktyvos įsigaliojimo, visus viešųjų pirkimų sandorius atlikti elektroniniu būdu. Šiuo 
pasiūlymu sutvirtinamos ir patobulinamos priemonės, kuriomis naudojantis reikalingos 
elektroninių ryšių priemonės (pavyzdžiui, elektroniniai atvirkštiniai aukcionai, dinaminės 
pirkimo sistemos ir elektroniniai katalogai). Taip pat patikslinamos elektroninių parašų 
naudojimo taisyklės.
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 Reikėtų išaiškinti duomenų apsaugos aspektus.

 Reikėtų išnagrinėti investavimo ir (arba) koregavimo sąnaudas, kurias įmonės, visų pirma 
MVĮ, patiria siekdamos prisitaikyti prie naujų elektroninių procedūrų.

 Reikėtų persvarstyti sutrumpintą elektroninių pasiūlymų dalyvauti konkurse teikimo 
terminą ir jo poveikį mažųjų ir vidutinių įmonių galimybėms dalyvauti viešųjų pirkimų 
konkursuose.

5 grupė. MVĮ galimybės dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose

Šia direktyva siekiama skatinti MVĮ dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose, nustatant 
reikalavimą skirstyti viešųjų pirkimų sutartis į dalis, o nusprendus to nedaryti – įpareigoti 
paaiškinti tokio sprendimo priežastis, taip pat apibrėžiant su viršutine apyvartos riba 
susijusius įpareigojimus ir leidžiant atlikti tiesioginius mokėjimus subrangovams.

 Reikėtų tiksliau apibrėžti siūlomą viešųjų pirkimų sutarčių skirstymo į dalis praktiką, kad 
būtų išvengta perkančiosioms organizacijoms tenkančios administracinės naštos.

 Reikėtų apibrėžti kitų veiksmingo MVĮ dalyvavimo viešųjų pirkimų konkursuose 
užtikrinimo būdų, pavyzdžiui, MVĮ grupių, dalyvaujančių šiuose konkursuose kaip vienas 
ekonominės veiklos vykdytojas, arba konsorciumų steigimo, koncepcijas.

 Reikėtų persvarstyti su elektroniniais viešaisiais pirkimais ir Europos pirkimų pasu 
susijusias nuostatas atsižvelgiant į MVĮ ypatumus.

 Pranešėjas palaiko sumanymą, kad, siekiant didinti skaidrumą ir subrangos grandinėje 
išvengti netinkamo valdymo, perkantysis subjektas galėtų tiesiogiai mokėti 
subrangovams.

 Reikėtų toliau persvarstyti perkančiųjų organizacijų mažosioms ir vidutinėms įmonėms 
keliamus finansinių ir ekonominių pajėgumų reikalavimus ir viršutinės apyvartos ribos 
nustatymą.

6 grupė. Poreikių telkimas

Šiuo pasiūlymu įforminama keletas priemonių, kuriomis galima naudotis siekiant sutelkti 
viešųjų pirkimų reikalavimus. Tai atspinti didėjančią viešųjų pirkimų praktikos tendenciją 
telkti poreikius. Šiame pasiūlyme ne tik išaiškinta, kaip naudotis preliminariaisiais 
susitarimais ir dinaminėmis pirkimo sistemomis (žr. 4 grupę), bet ir sutvirtintas centrinių 
perkančiųjų organizacijų statutas bei sudaromos aiškios sąlygos atlikti bendrus 
tarpvalstybinius pirkimus. Visos priemonės yra savanoriškos; nacionalinės teisės aktų leidėjai 
gali toliau reglamentuoti jų naudojimą.
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 Pranešėjas palankiai vertina sumanymą patvirtinti bendrų pirkimų nuostatas ir 
apskritai prašo parengti metodus, suteikiančius galimybę patikimai sutelkti 
perkančiųjų organizacijų poreikius.

7 grupė. Kiti procedūriniai reikalavimai (paskelbimas, alternatyvūs pasiūlymai, 
projekto konkursai)

Šiame pasiūlyme numatytas privalomas reikalavimas internete skelbti pranešimus apie 
pirkimą ir konkursų dokumentus. Tai reiškia, kad, pasirinkus pirkimų organizavimo internetu 
metodą, laikantis šiuo metu taikomų reikalavimų bus sutrumpinti kai kurių procedūrų 
(pavyzdžiui, pranešimų apie viešuosius pirkimus skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje ir pasiūlymų ar paraiškų dalyvauti pirkime teikimo) terminai.

 Reikėtų išnagrinėti pasiūlymų dalyvauti konkursuose teikimo terminus, kad būtų išvengta 
MVĮ dalyvavimo viešųjų pirkimų konkursuose kliūčių.

8 grupė. Patikimos procedūros

Šiuo pasiūlymu siekiama tobulinti procedūrų valdymą stiprinant esamas apsaugos nuo 
nesąžiningos verslo praktikos priemones. Visų pirma šiame pasiūlyme nustatytos interesų 
konfliktų, neteisėto elgesio ir pirminių rinkos konsultacijų ES apibrėžtys bei numatytos 
problemų, susijusių su interesų konfliktu ir neteisėtu elgesiu, sprendimo taisyklės. Apskritai 
šiame pasiūlyme siekiama vadovautis proporcingu požiūriu (pavyzdžiui, nesiimti skubaus 
kandidatų ar konkurso dalyvių atmetimo veiksmų). Valstybės narės nacionaliniu lygmeniu 
gali imtis griežtesnių veiksmų. Be to, išaiškintos sutarčių vykdymo (keitimo jų galiojimo 
laikotarpiu, nutraukimo) taisyklės.

 Pranešėjas ypatingą dėmesį skiria patikimoms procedūroms, nes viešųjų pirkimų 
supaprastinimas ir lankstumas turėtų būti neatsiejamas nuo patikimo valdymo.

 Reikėtų toliau nagrinėti siūlomą interesų konflikto apibrėžtį.

 Reikėtų nustatyti ir (arba) išaiškinti neteisėto elgesio, interesų konfliktų ir atmetimo 
pagrindų ryšį.

9 grupė. Valdymas

Siekiant sistemingiau kontroliuoti, kaip perkančiosios organizacijos laikosi ES taisyklių, 
šiame pasiūlyme numatyta įpareigoti valstybes nares įsteigti nacionalinę priežiūros įstaigą 
ir (arba) suteikti jau įsteigtai institucijai tam tikras būtinas teises ir pavesti atlikti tam tikras 
užduotis. Remiantis nacionalinių konkurencijos institucijų pavyzdžiu, taip turėtų būti sukurtas 
priežiūros institucijų, kurios veiktų ir kaip nacionalinės ryšių palaikymo institucijos pirkimų 
taisyklių taikymo stebėsenos ir ataskaitų teikimo srityje, tinklas.
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 Pranešėjas mano, kad klausimai, susiję su vykdymu ir priežiūra, yra esminiai tinkamo 
persvarstytų direktyvų įgyvendinimo veiksniai.

 Reikėtų apibrėžti ir toliau plėtoti viešosios priežiūros sąvoką, kompetentingos valdžios 
institucijos, kuri bus paskirta ar įsteigta šiam tikslui pasiekti, apibrėžtį ir nustatyti 
šioms institucijoms priskirtinas užduotis. Pagrindinis principas, kuriuo reikėtų 
vadovautis atliekant priežiūrą, turėtų būti tikslus ES ir nacionalinių procedūrų, visų 
pirma (naujų) strateginių kriterijų, įgyvendinimas ir laikymasis.

10 grupė. Apibrėžtys ir taikymo sritis

Šiame pasiūlyme siekiama išaiškinti pagrindines šios direktyvos apibrėžtis ir taikymo sritį 
atsižvelgiant į naujausią Teisingumo Teismo praktiką. Visų pirma tai pasakytina apie atvejų, 
susijusių su viešojo sektoriaus institucijų bendradarbiavimu (viešosios valdžios institucijų 
bendradarbiavimu), ir sąlygų, kuriomis šioms institucijoms galima netaikyti ES viešųjų 
pirkimų taisyklių, nustatymą. Be to, panaikinamas dabartinis paslaugų skirstymas į 
vadinamąsias A ir B paslaugas. Ateityje speciali tvarka (aukštesnė sutarčių vertės riba, taip 
pat de minimis sutarčių vertės riba, kurios nepasiekus daroma prielaida, kad sutarčių 
sudarymas nekelia pakankamo tarptautinio susidomėjimo, t. y. kad tokiu atveju netaikomi 
Sutarties principai) bus taikoma tik socialinėms paslaugoms. Komisija, atsižvelgdama į 
galiojančius tarptautinius įsipareigojimus, prisiimtus pagal Sutartį dėl viešųjų pirkimų, siūlo 
išlaikyti dabartinėms A paslaugoms taikomas ribas ir jas taikyti visoms paslaugoms. Siekiant 
patikrinti šių ribinių lygių tinkamumą, pasiūlyta jų laikino galiojimo (iki 2017 m. vidurio) 
sąlyga.

 Reikėtų persvarstyti viešosios valdžios institucijų bendradarbiavimo apibrėžtį
atidžiai įvertinant ribotą privatų kapitalą.

 Siekiant užtikrinti, kad ir toliau būtų galima naudotis dabartinės sėkmingos viešosios 
valdžios institucijų bendradarbiavimo praktikos pavyzdžiais, reikėtų atsižvelgti į ne pelno 
subjektų, siekiančių aiškių viešojo intereso tikslų, privatų kapitalą.

 Taikant su viešosios valdžios institucijų bendradarbiavimu susijusias nuostatas, reikėtų 
siekti užtikrinti visapusį teisinį tikrumą, kad būtų išvengta pernelyg dažno kreipimosi į 
Teisingumo Teismą.

 Reikėtų toliau aiškinti tam tikras sąvokas ir apibrėžtis, ypač susijusias su gyvavimo 
ciklo sąnaudomis.

 Pranešėjas pritaria šiuo metu nustatytoms riboms.

 Reikėtų tinkamai atsižvelgti į Sutartį dėl viešųjų pirkimų (GPA). Siekiant užtikrinti 
lygiateisiškumą ir Europos lygmeniu nustatytų standartų ir kriterijų laikymąsi, viešųjų 
pirkimų direktyvose reikėtų atsižvelgti į ES ir trečiųjų šalių abipusiškumo klausimą.
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Teminių grupių sąrašas. Viešieji pirkimai

(Siekiant palengvinti diskusijas, grupės, kurioms pranešėjas teikia pirmenybę, nurodytos 
paryškintuoju šriftu.)

1 grupė. Procedūrų pasirinkimas

2 grupė. Strateginis naudojimas

3 grupė. Dokumentams keliamų reikalavimų mažinimas

4 grupė. Elektroniniai viešieji pirkimai

5 grupė. MVĮ galimybės dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose

6 grupė. Poreikių telkimas

7 grupė. Kiti procedūriniai reikalavimai (paskelbimas, alternatyvūs pasiūlymai, projekto 
konkursai)

8 grupė. Patikimos procedūros

9 grupė. Valdymas

10 grupė. Taikymo sritis ir pagrindinės nuostatos

Pastaba. Pastabų grupės sudarytos pagal Tarybos darbo grupės naudotų grupių pavyzdį.
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DIRECTIVE ON PUBLIC PROCUREMENT - LIST OF SUBJECT CLUSTERS (STATE: 22.2.2012)

Item COM proposal - 2011(896) - Classic
Cluster 1: Greater choice of procedures •

Wider Choice of procedures Art. 24-26, 30
Competitive procedure with negotiation Art. 24 and 27
New version of competitive dialogue Art. 28 
Innovation partnership Art. 29 
Possibility for sub-central authorities to call for competition by PIN notice only Art. 24(4), 46

Cluster 2: Strategic use of public procurement
Green public procurement 
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs) [NOT CWP LIST]

Award criteria, notably production process and life-cycle costing Art. 66, 67 + Annex XV
Contract performance clauses Art. 70
Technical specifications Art. 40, Annex VIII
Labels and certification Art. 41, 42
Exclusions for violation of social and environmental obligations Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI

Social criteria in public procurement
Allow social criteria related to production process Rec 41, Art. 66
Reserved contracts (sheltered workshops) Art. 17
Social services: Rec 11; Art. 4(d), Art. 74-76, Annex XVI

Art. 74-76
Exclusions for violation of obligations relating to taxes, environmental protection, employment protection provisions 
and working conditions (see above "Green PP"))

Art. 54.2; 55.3; 69.4; Annex XI [NOT CWP LIST]
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Sub-contracting (SEE ALSO cluster 5 SME access) Art. 71 [NOT CWP LIST]
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Cluster 3: Reducing documentation requirements COM proposal - 2011(896) - Classic
Exclusion and selection criteria Art. 54, 55 (except for Art. 54.2; 55.3.a - see 

Cluster 2 Strategic use)
Art. 56 (except for Art. 56.3 2nd sub-para - see 
cluster 5 SMEs)

Reliance on capacities of others Art. 62
Means of proof, notably self-declarations and procurement passport Art. 57
eCERTIS online repository of certificates Art. 58 
European Procurement Passport Art. 59, Annex XIII 
Certificates Art. 60 
Quality assurance and environmental standards Art. 61, Annexes XII-XIV 
Lists of approved economic operators Art. 63
Reduction of the number of candidates, tenders and solutions Art. 64-65

Cluster 4: e-procurement
Electronic communication Art. 19, Annex IV
Electronic availability of procurement documents
- enhanced use of e-Certis (see cluster 3)
- European Procurement Passport 

Art. 51, 58-59

Dynamic Purchasing System (DPS) Art. 32
Electronic catalogues Art. 34
Electronic auctions Art. 33, Annex VII
Electronic signatures Art. 19(5)(d), Annex X
Empowerment for COM to adopt interoperability standards Art. 19.3 
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Cluster 5: SME access COM proposal - 2011(896) - Classic
Sub-division into lots Art. 44
Direct payment for sub-contractors (sub-contracting)
Control of sub-contracting 

Art. 71

Turnover cap Art. 56.3 2nd sub-para

Cluster 6: Aggregation of demand
Framework Agreements Art. 31
Dynamic Purchasing System (DPS) (SEE ABOVE Cluster 6) Art. 32
Central and ancillary purchasing systems (CPBs) Art. 35, 36, 37
Joint procurement Art. 37, 38 

Cluster 7: Other procedural requirements
Publication/transparency and time-limits Art. 45-50, 52, 53; Annexes VI, IX and X
Variants Art. 43
Design contests Art. 77-82

Cluster 8: Sound procedures
General rules Art. 15, 16, 18
Conflicts of interest (Safeguards against undue influence or advantages) Art. 21 
Illicit conduct Art. 22
Preliminary market consultation/ prior involvement of candidates and tenderers Art. 39
Impediments to award Art. 68 
Abnormally low tenders Art. 69 (except 69.4 2nd sub-para - see 

Strategic use)
Modification during contract execution Art. 72
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Termination of contracts Art. 73
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Cluster 9: Governance COM proposal - 2011(896) - Classic
Enforcement and oversight Art. 83, 84
Individual reports Art. 85
National reporting Art. 86
Assistance to contracting authorities and businesses Art. 87
Administrative cooperation Art. 88

Cluster 10: Definitions and scope
Concept of procurement Art. 1
Definitions Art. 2, Annexes I, II
Mixed procurement Art. 3
Thresholds Art. 4-6 (except for Art. 4.d - see strategic 

use)
Exclusions and specific situations, including public-public Art. 7-14
Nomenclatures Art. 20
International compliance Art. 23, Annex V
Delegated powers, implementing powers and final provisions Art. 89-93, 95, 96; Annex XVII


