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1. INDLEDNING 

Disse udbudsbetingelser er en integrerende del af kontraktdokumenterne for ovennævnte 

kontrakt. Udbudsdokumenterne består af: 

– en opfordring til at afgive bud 

– betingelserne for at afgive et bud 

– udbudsbetingelser og bilag hertil 

– udbudsbekendtgørelsen 

– en standardkontrakt og bilag hertil. 

Disse udbudsbetingelser er ledsaget af følgende bilag, som er en integrerende del af 

udbudsbetingelserne: 

Bilag I.A:  Tekniske specifikationer 

Bilag I.B: Prisliste 

Bilag II:  Europa-Parlamentets miljøpolitik 

Bilag III:  Tro og love-erklæring vedrørende udelukkelses- og udvælgelseskriterierne 

Bilag IV:  Formular vedrørende bankoplysninger – leverandør 

Bilag V:  Oplysningsskema for sammenslutninger af økonomiske aktører 

Bilag VI:  Erklæring vedrørende underleverandører 

Bilag VII:  Skema med finansielle oplysninger 

Bilag VIII:  Etiket, som skal anbringes på den ydre og den indre kuvert ved 

fremsendelsen af buddet 
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DEL I – GENERELLE OPLYSNINGER 

2. FORMÅLET MED KONTRAKTEN 

I overensstemmelse med bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, 

Euratom) nr. 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens 

almindelige budget (herefter "finansforordningen") har Europa-Parlamentet besluttet at 

indlede denne udbudsprocedure med henblik på køb af kompensationskreditter for Europa-

Parlamentets, Den Europæiske Centralbanks, Den Europæiske Unions Domstols, Den 

Europæiske Revisionsrets, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs og Det 

Europæiske Regionsudvalgs drivhusgasemissioner for 2019. 

Udbudsbekendtgørelsen 230769-2020 er blevet offentliggjort i Den Europæiske Unions 

Tidende 2020/S 097-230769 den 19/05/2020. 

3. BESKRIVELSE AF KONTRAKTEN, DENS FORMÅL OG STØRRELSE  

Dette er et interinstitutionelt udbud. 

 

Følgende EU-institutioner deltager i denne kontrakt: 

 

 Europa-Parlamentet, der er den ledende institution i dette udbud, og som underskriver 

tjenesteydelseskontrakten på vegne af de andre deltagende institutioner 

 Den Europæiske Centralbank 

 Den Europæiske Unions Domstol  

 Den Europæiske Revisionsret 

 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 

 Det Europæiske Regionsudvalg. 

 

Interinstitutionelle procedurer behandles på følgende måde: Parlamentet offentliggør 

udbuddet, evaluerer buddene i samarbejde med de deltagende institutioner, og underskriver 

den deraf følgende tjenesteydelseskontrakt på vegne af ovennævnte deltagende institutioner. 

 

Kontrahenten skal derfor levere tjenesteydelserne til alle de ovennævnte deltagende 

institutioner. 

 

De deltagende institutioner har til hensigt løbende at forbedre deres miljøpræstationer i 

overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1221/2009 som ændret ved forordning (EU) nr. 

2017/1505 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse 

og miljørevision (EMAS).  

Mens de deltagende institutioners miljøpolitik primært er baseret på forebyggelse eller 

begrænsning af emissioner, udgør CO2-udligning en vigtig del af deres strategi til 

bekæmpelse af klimaændringer. Selv om udligning ikke direkte kan tages i betragtning ved 

beregningen af og eventuelt reduktionen af deres resterende CO2-aftryk, kan den anvendes i 

de tilfælde, hvor egne CO2-emissioner er uundgåelige eller ikke kan reduceres yderligere. 

Den 7. oktober 2015 besluttede Europa-Parlamentets Præsidium følgende, som danner 

grundlag for denne udligningskontrakt: 

" 
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 vedtog at udligne den samlede mængde af Parlamentets CO2-emissioner, herunder 

emissionerne fra medlemmernes flyvninger mellem deres hjemland og Bruxelles og 

Strasbourg på årsbasis [...]; 

 

 godkendte projekter i Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavsområdet 

(AVS-landene), og, hvis der ikke var projekter dér, enten i lande, som var omfattet af 

den europæiske naboskabspolitik med etablerede nationale handlingsplansprojekter 

eller i lande, som var omfattet af Euro-

Middelhavspartnerskabet/Middelhavsunionen, i kandidatlande til tiltrædelse af EU 

eller i EU-medlemsstater; 

 vedtog den generelt anerkendte Gold Standard som kvalitetsstandard for 

udligningsprojekter i udviklingslandene." 

Formålet med denne tjenesteydelseskontrakt er at udligne den samlede mængde af alle 

deltagende institutioners CO2-fodaftryk for 2019 i overensstemmelse med ovennævnte 

beslutning.  

I 2019 var den samlede beregnede mængde af alle deltagende institutioners uundgåelige CO2-

emissioner på 188 000 tons CO2-ækvivalenter, hvilket er den mængde 

kompensationskreditter, der vil blive købt gennem én enkelt transaktion i henhold til 

nærværende kontrakt. 

Kreditterne vil blive brugt at udligne de deltagende EU-institutioners drivhusgasemissioner 

i følgende forhold: 

 

Deltagende institutioner 

 

Procent 

 

Tons CO2 

Maksimalt 

loft i EUR 

Europa-Parlamentet 64.37% 121 000 242 000 

Den Europæiske Centralbank 8.51% 16 000  32 000  

Den Europæiske Unions Domstol 12.23% 23 000 46 000 

Den Europæiske Revisionsret 5.85% 11 000 22 000 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale 

Udvalg og Regionsudvalget 

9.04% 17 000 34 000 

I ALT 100% 188 000 376 000 

 

De anmodede kreditter for så vidt angår ovennævnte godkendte lande skal være genereret 

mellem 1. januar 2014 og 31. december 2019. 

Den samlede maksimale værdi af kontrakten er 376 000 EUR. 

Kontrakten har en samlet varighed på 12 måneder. Gennemførelsen af kontrakten begynder 

først, når kontrakten er underskrevet. 

I betragtning af kontraktens art vil arbejdssproget i forbindelse med udbudsproceduren og 

gennemførelsen af kontrakten være engelsk. 

Der bør lægges særlig vægt på punkt 20.6 i bilag I til finansforordningen1.  

                                                 
1 Punkt 20.6 i bilag I til finansforordningen: "Den ordregivende myndighed kan konkludere, at en økonomisk 

aktør ikke har de krævede erhvervsevner til at udføre kontrakten i overensstemmelse med en passende 

kvalitetsstandard, hvis den ordregivende myndighed har fastslået, at den økonomiske aktør har modstridende 

interesser, som kan påvirke kontraktens opfyldelse i negativ retning." 
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4. DELTAGELSE I UDBUDSPROCEDUREN 

Deltagelse i denne udbudsprocedure er åben på lige vilkår for alle fysiske og juridiske 

personer og offentlige enheder i en EU-medlemsstat og for alle fysiske og juridiske personer 

og offentlige enheder i et tredjeland, der har indgået en særlig aftale med EU om offentlige 

indkøb, som giver dem adgang til den i denne udbudsprocedure omhandlede kontrakt på de 

betingelser, der er fastsat i den særlige aftale. 

Med henblik på at fastslå, om tilbudsgiverne opfylder betingelserne for deltagelse, skal de i 

deres bud angive, i hvilket land de har deres sæde eller hjemsted. De skal ligeledes fremlægge 

den dokumentation, der kræves i henhold til deres nationale lovgivning, eller anden 

tilsvarende dokumentation, der gør det muligt for Europa-Parlamentet at kontrollere deres 

oprindelse. 

Efter ikrafttrædelsen af udtrædelsesaftalen mellem EU og Det Forenede Kongerige2 den 1. 

februar 2020, særlig artikel 127, stk. 6, artikel 137 og artikel 138, skal henvisninger til fysiske 

eller juridiske personer, der har ophold i eller er etableret i en EU-medlemsstat, forstås 

således, at de omfatter fysiske eller juridiske personer, der har ophold i eller er etableret i Det 

Forenede Kongerige. Britiske borgere og enheder kan derfor deltage i dette udbud. 

 

5. SAMMENSLUTNINGER AF ØKONOMISKE AKTØRER  

Bilag V skal udfyldes og vedlægges buddet, hvis buddet indgives af en sammenslutning af 

økonomiske aktører. 

Sammenslutninger af økonomiske aktører kan afgive bud. Europa-Parlamentet forbeholder 

sig ret til at kræve, at den udvalgte sammenslutning antager en bestemt retlig form, hvis dette 

er nødvendigt for en korrekt gennemførelse af kontrakten. Europa-Parlamentet kan fremsætte 

dette krav på ethvert tidspunkt i udbudsproceduren, men det skal under alle omstændigheder 

ske inden underskrivelsen af kontrakten. 

Sammenslutningen af økonomiske aktører skal fremlægge dokumentation for sin retlige form 

senest på det tidspunkt, hvor en eventuel kontrakt underskrives. Denne juridiske form kan 

antage en af følgende former: 

- en enhed, som er en juridisk person anerkendt af en medlemsstat 

- en enhed, som ikke er en juridisk person, men som i tilstrækkelig grad beskytter Europa-

Parlamentets kontraktlige interesser (afhængig af, hvilken medlemsstat der er tale om, 

kan dette f.eks. være et konsortium eller en midlertidig sammenslutning) 

- alle partneres underskrift på en slags "fuldmagt" eller et tilsvarende dokument, som 

bekræfter en form for samarbejde. 

Sammenslutningens reelle status dokumenteres ved dokumenter eller aftaler indgået mellem 

sammenslutningens medlemmer, som skal vedlægges buddet. 

Sådanne dokumenter eller aftaler kan undtagelsesvis ændres og/eller fremsendes efter fristen 

for afgivelse af bud, men under ingen omstændigheder efter at der er givet meddelelse om 

resultaterne af udbuddet til de berørte tilbudsgivere. Europa-Parlamentet forbeholder sig ret 

                                                 
2 Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det 

Europæiske Atomenergifællesskab 
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til at afvise et bud, hvis betingelserne i aftalerne mellem medlemmerne af en sammenslutning 

ændres i løbet af proceduren, hvis de ikke indeholder bestemmelser om solidarisk ansvar 

mellem medlemmerne, eller hvis der ikke er blevet forelagt en retligt gyldig aftale sammen 

med buddet. 

Europa-Parlamentet kan acceptere andre juridiske former end de ovenfor nævnte, forudsat at 

de sikrer, at parterne er solidarisk ansvarlige, og at de er forenelige med gennemførelsen af 

kontrakten. Under alle omstændigheder erindres der om, at Europa-Parlamentet i den 

kontrakt, der skal underskrives med sammenslutningen af økonomiske aktører, udtrykkeligt 

henviser til dette solidariske ansvar. Desuden forbeholder det sig kontraktligt ret til at kræve, 

at der udpeges en bemyndiget repræsentant, der kan repræsentere medlemmerne og bl.a. 

udstede fakturaer på de andre medlemmers vegne. 

I bud fra sammenslutninger af økonomiske aktører specificeres hvert enkelt medlems rolle, 

kvalifikationer og erfaring. Der afgives bud i fællesskab af de økonomiske aktører, som 

ligeledes skal være solidarisk ansvarlige for afgivelsen af bud. 

Hvis der er tale om en sammenslutning af økonomiske aktører, skal hvert enkelt medlem af 

sammenslutningen fremlægge dokumentation for adgang til kontrakten (kvalifikation) og for 

opfyldelse af udelukkelses- og udvælgelseskriterierne. Hvad angår udvælgelseskriterierne, 

kan Europa-Parlamentet lade den kapacitet, som de øvrige medlemmer af sammenslutningen 

har, være gældende, når det skal afgøre, om tilbudsgiveren har de nødvendige midler til at 

gennemføre kontrakten. I så fald vil disse medlemmer skulle forpligte sig til at stille de 

midler, der er nødvendige til gennemførelsen af kontrakten, til rådighed for de andre. 

6. TILBUDSGIVERENS LAND 

Tilbudsgiverne skal anføre, i hvilket land de er etableret, og forelægge den dokumentation 

herfor, som normalt kræves i henhold til lovgivningen i det pågældende land. 

7. UNDERENTREPRISER 

Underentrepriser er tilladt. 

Bilag VI skal udfyldes og vedlægges tilbuddet, hvis tilbudsgiveren vil anvende 

underentrepriser. 

Det skal i buddet i videst muligt omfang detaljeret angives, hvilken del af kontrakten 

tilbudsgiveren agter at give i underentreprise, og hvem underleverandørerne er. Under 

udbudsproceduren eller gennemførelsen af kontrakten forbeholder Europa-Parlamentet sig 

ret til at kræve, at tilbudsgiverne forelægger oplysninger om den/de tilbudte 

underleverandørs/underleverandørers finansielle, økonomiske, tekniske og faglige kapacitet. 

På samme måde kan Europa-Parlamentet kræve den dokumentation, der er nødvendig for at 

fastslå, hvorvidt underleverandørerne opfylder udelukkelseskriterierne. Tilbudsgiverne 

informeres om, at de tilbudte underentreprenører ikke må befinde sig i en af de situationer, 

der er nævnt i finansforordningens artikel 136-141, og som betyder udelukkelse fra deltagelse 

i en kontrakt med Den Europæiske Union. 

Når underentreprisen udgør en væsentlig del af kontrakten, kontrollerer Europa-Parlamentet, 

om de påtænkte underleverandører opfylder de relevante udvælgelseskriterier. 

Europa-Parlamentet har ret til at afvise alle underleverandører, der ikke opfylder 

udelukkelseskriterierne (jf. punkt 14) og/eller udvælgelseskriterierne (jf. punkt 15). 
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I øvrigt skal kontrahenten informere Europa-Parlamentet om alle senere underentrepriser, der 

ikke er nævnt i buddet. Den kompetente anvisningsberettigede forbeholder sig ret til at 

godkende eller afvise den tilbudte underentreprenør. Med henblik herpå kan der kræves den 

dokumentation, der er nødvendig for at fastslå, om underleverandørerne opfylder de fastsatte 

kriterier. Europa-Parlamentets godkendelse vil altid blive givet skriftligt.  

Hvis kontrakten tildeles en tilbudsgiver, der i sit bud foreslår en underleverandør, er det 

ensbetydende med, at der gives tilladelse til underentrepriser. 

8. ALTERNATIVE BUD 

Alternative bud er ikke tilladte.  

9. PRISER  

Priserne er faste og kan ikke ændres.  

I henhold til artikel 3 i protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og 

immuniteter skal prisen være uden moms og andre tilsvarende afgifter.  

Prisen skal være fast, omfatte alt og angives i euro, også for lande, der ikke er med i 

eurozonen. For tilbudsgivere fra sidstnævnte lande kan prisen ikke ændres i forhold til 

udviklingen i vekselkursen. Tilbudsgiveren vælger kursen og påtager sig risikoen eller høster 

fordelene i forbindelse med ændringer. 

Når tilbudsgiveren præsenterer sine priser, skal prislisten i bilag I.B anvendes i korrekt 

udfyldt og underskrevet stand uden tilføjelser eller ændringer. 

10. FINANSIELLE GARANTIER 

Ikke relevant. 

11. MILJØASPEKTER 

Europa-Parlamentets miljøpolitik 

Tilbudsgiveren forpligter sig til, hvis vedkommende får tildelt kontrakten, omhyggeligt at 

overholde den miljølovgivning, der gælder på det område, kontrakten vedrører. Det skal i 

den forbindelse bemærkes, at Europa-Parlamentet anvender fællesskabsordningen for 

miljøledelse og miljørevision (EMAS), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 

nr. 1221/2009 af 25. november 2009. Oplysninger herom fra den anvisningsberettigede 

tjenestegren findes i bilag II til disse udbudsbetingelser. Den udvalgte tilbudsgiver skal sikre, 

at alt personale, der arbejder for Europa-Parlamentet, er bekendt med de oplysninger, som 

Europa-Parlamentet giver vedrørende EMAS-programmet generelt og mere specifikt om den 

konkrete gennemførelse af miljøforanstaltningerne. Den udvalgte tilbudsgiver kan af Europa-

Parlamentet blive anmodet om at dokumentere, at alle, der er beskæftiget med de kontraktlige 

arbejder, har fået den nødvendige faglige uddannelse (ud fra et teknisk og sikkerheds- og 

miljømæssigt synspunkt) vedrørende overholdelse af sikkerhedsbestemmelserne og korrekt 

håndtering af det udstyr og de produkter, der skal anvendes, herunder de foranstaltninger, der 

skal træffes i tilfælde af forkert håndtering eller andre hændelser. 
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12. POLITIK TIL FREMME AF LIGESTILLING 

Den udvalgte tilbudsgiver forpligter sig til i forbindelse med gennemførelsen af kontrakten 

at føre en politik til fremme af ligestilling og mangfoldighed ved at sørge for en uindskrænket 

overholdelse af de principper om ikke-forskelsbehandling og ligestilling, der er nævnt i 

fællesskabstraktaterne. Mere specifikt forpligter den udvalgte tilbudsgiver sig til at skabe, 

opretholde og fremme et åbent og integreret arbejdsmiljø, der respekterer den menneskelige 

værdighed og principperne om lige muligheder, der er centreret om tre hovedområder: 

- ligestilling mellem kvinder og mænd  

- ansættelse og integrering af personer med handicap  

- fjernelse af alle hindringer for ansættelse og alle potentielle former for 

forskelsbehandling, der er baseret på køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller 

overbevisninger, handicap, alder eller seksuel orientering.  

13. BESTEMMELSER VEDRØRENDE GENNEMFØRELSE AF 
RAMMEKONTRAKTERNE 

Ikke relevant.  
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DEL II – UDELUKKELSES-, UDVÆLGELSES- OG TILDELINGSKRITERIER 

14. UDELUKKELSESKRITERIER 

Den fulde ordlyd af finansforordningens artikel 136-141 om udelukkelseskriterier og deres 

anvendelse er tilgængelig i Den Europæiske Unions Tidende L 193 af 30. juli 2018, s. 1-222. 

Tilbudsgiverne skal erklære, at de ikke befinder sig i en af de udelukkelsessituationer, der er 

beskrevet i disse artikler. 

Finansforordningens artikel 136 (uddrag): Kun stk. 1, 4, 6 og 7 er gengivet nedenfor. 

1. Den ansvarlige anvisningsberettigede udelukker en person eller enhed som omhandlet i 

artikel 135, stk. 2, fra at deltage i tildelingsprocedurer, der er omfattet af denne forordning, 

eller fra at blive udvalgt til at gennemføre EU-midler, hvis personen eller enheden befinder 

sig i en eller flere af følgende udelukkelsessituationer: 

a) personen eller enheden er gået konkurs eller er under insolvens- eller 

likvidationsbehandling, dennes aktiver administreres af en kurator eller en ret, denne er under 

tvangsakkord uden for konkurs, dennes erhvervsvirksomhed er blevet indstillet, eller denne 

befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende behandling efter EU-retten 

eller national ret 

b) det ved en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse er fastslået, at 

personen eller enheden har undladt at opfylde sine forpligtelser med hensyn til betaling af 

skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger i henhold til den relevante 

lovgivning 

c) det ved en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse er fastslået, at 

personen eller enheden har begået alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af 

erhvervet ved at have overtrådt de relevante love eller bestemmelser eller etiske standarder 

for det erhverv, inden for hvilket personen eller enheden er virksom, eller har begået fejl, der 

har en indvirkning på dennes faglige troværdighed, hvis fejlene afspejler forsætlighed eller 

grov uagtsomhed, herunder navnlig et eller flere af følgende forhold: 

i) forsætlig eller uagtsom afgivelse af urigtige oplysninger, der er påkrævet til 

verificering af, at der ikke udelukkelsesgrunde, eller af, at kriterierne for støtteberettigelse 

eller udvælgelse er opfyldt, eller i forbindelse med gennemførelsen af den retlige forpligtelse 

ii) indgåelse af aftaler med andre personer eller enheder med det formål at forvride 

konkurrencen 

iii) krænkelse af intellektuel ejendomsret 

iv) forsøg på at påvirke beslutningsprocessen hos den ansvarlige anvisningsberettigede i 

løbet af tildelingsproceduren 

v) forsøg på at indhente fortrolige oplysninger om proceduren, der kan give 

vedkommende uretmæssige fordele i forbindelse med tildelingsproceduren. 

d) det ved en endelig dom er fastslået, at personen eller enheden er skyldig i et eller flere 

af følgende forhold:  

i) svig som omhandlet i artikel 3 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 

2017/1371 og artikel 1 i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers 

finansielle interesser, som udarbejdet ved Rådets retsakt af 26. juli 1995  
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ii) korruption som defineret i artikel 4, stk. 2, i direktiv (EU) 2017/1371 eller aktiv 

bestikkelse, jf. artikel 3 i konventionen om bekæmpelse af bestikkelse, som involverer 

tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber eller i Den Europæiske Unions 

medlemsstater, som udarbejdet ved Rådets retsakt af 26. maj 1997, eller adfærd som 

omhandlet i artikel 2, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse 2003/568/RIA eller bestikkelse som 

defineret i anden relevant lovgivning  

iii) handlinger i forbindelse med en kriminel organisation som omhandlet i artikel 2 i 

Rådets rammeafgørelse 2008/841/RIA  

iv) hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, jf. artikel 1, stk. 3, 4 og 5, i Europa-

Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849  

v) terrorhandlinger eller strafbare handlinger med forbindelse til terroraktivitet som 

defineret i henholdsvis artikel 1 og 3 i Rådets rammeafgørelse 2002/475/RIA eller anstiftelse, 

medvirken eller forsøg på at begå sådanne handlinger som omhandlet i nævnte afgørelses 

artikel 4  

vi) børnearbejde eller andre lovovertrædelser i forbindelse med menneskehandel som 

omhandlet i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/36/EU  

e) personen eller enheden har udvist betydelig misligholdelse i forhold til at opfylde 

væsentlige forpligtelser i forbindelse med gennemførelsen af en retlig forpligtelse, der 

finansieres over budgettet, hvilket  

i) har ført til tidligt ophør af en retlig forpligtelse 

ii) har ført til anvendelse af konventionalbod eller andre kontraktmæssige sanktioner eller 

iii) er blevet opdaget af en anvisningsberettiget, OLAF eller Revisionsretten efter tjek, 

revisioner eller undersøgelser  

f) det ved en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse er fastslået, at 

personen eller enheden har begået en uregelmæssighed som defineret i artikel 1, stk. 2, i 

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 

g) det er fastslået ved en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse, at 

personen eller enheden har oprettet en enhed i en anden jurisdiktion med den hensigt at omgå 

skattemæssige, sociale eller andre retlige forpligtelser i jurisdiktionen for sit 

vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedforretningssted 

h) det er fastslået ved en endelig dom eller en endelig administrativ afgørelse, at en 

enhed er blevet oprettet med den hensigt, der er omhandlet i litra g). 

(.....)  

4. Den ansvarlige anvisningsberettigede skal udelukke en person eller enhed omhandlet i 

artikel 135, stk. 2, hvis: 

a)  en fysisk eller juridisk person, der er medlem af en i artikel 135, stk. 2, omhandlet 

persons eller enheds administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har repræsentations-, 

beslutnings- eller kontrolbeføjelser i forhold til denne person eller enhed, befinder sig i en 

eller flere af de situationer, der er omhandlet i nærværende artikels stk. 1, litra c)-h)  

b)  en juridisk eller fysisk person, der hæfter ubegrænset for den i artikel 135, stk. 2, 

omhandlede persons eller enheds gæld, befinder sig i en eller flere af de situationer, der er 

omhandlet i nærværende artikels stk. 1, litra a) eller b)  
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(.....)  

6. Den ansvarlige anvisningsberettigede, der, hvor det er relevant, tager hensyn til 

henstillingen fra det panel, der er omhandlet i artikel 143, må ikke udelukke en person eller 

en enhed, der er omhandlet i artikel 135, stk. 2, fra at deltage i en tildelingsprocedure eller 

fra at blive udvalgt til gennemførelse af EU-midler, hvis:  

a) personen eller enheden har truffet afhjælpende foranstaltninger som specificeret i 

nærværende artikels stk. 7 i et omfang, der er tilstrækkeligt til at vise, at vedkommende er 

pålidelig. Nærværende litra gælder ikke i det tilfælde, som er omhandlet i stk. 1, litra d)  

b) den er nødvendig for at sikre tjenesteydelsens kontinuitet i en begrænset periode, 

indtil de afhjælpende foranstaltninger, der er beskrevet i nærværende artikels stk. 7, kan 

træffes  

c) en sådan udelukkelse ville være uforholdsmæssig på grundlag af de kriterier, der er 

omhandlet i stk. 3. 

Derudover finder nærværende artikels stk. 1, litra a), ikke anvendelse ved indkøb af varer på 

særlig fordelagtige vilkår enten hos enten en leverandør, der endeligt indstiller sin 

erhvervsvirksomhed, eller hos kuratorer i en konkursbehandling, tvangsakkord eller 

tilsvarende behandling efter EU-retten eller national ret. 

 Hvis der ikke sker udelukkelse som omhandlet i første og andet afsnit, begrunder den 

ansvarlige anvisningsberettigede, hvorfor den ikke udelukker den i artikel 135, stk. 2, 

omhandlede person eller enhed, og orienterer det i artikel 143 omhandlede panel herom. 

7. De i stk. 6, første afsnit, litra a), omhandlede afhjælpende foranstaltninger kan navnlig 

omfatte: 

a) foranstaltninger til at afdække, hvorfor de situationer, der giver anledning til 

udelukkelsen, er opstået, og hvilke konkrete tekniske, organisatoriske og personalemæssige 

foranstaltninger inden for den i artikel 135, stk. 2, omhandlede persons eller enheds 

forretningsområde der er egnede til at korrigere adfærden og forebygge yderligere forekomst 

heraf  

b) dokumentation for, at den i artikel 135, stk. 2, omhandlede person eller enhed har 

truffet foranstaltninger til at kompensere eller godtgøre den skade eller de tab, der er påført 

Unionens finansielle interesser af de tilgrundliggende faktiske omstændigheder, der giver 

anledning til udelukkelsessituationen  

c) dokumentation for, at den i artikel 135, stk. 2, omhandlede person eller enhed har 

betalt eller sikret betaling af en eventuel bøde, som den kompetente myndighed har pålagt, 

eller eventuelle skatter og afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger som omhandlet i 

stk. 1, litra b).  

 

Ansøgeren/tilbudsgiveren opfordres til at udfylde bilag III, hvor udelukkelseskriterierne er 

nævnt.  

Finansforordningens artikel 141 (uddrag): Kun stk. 1 i artikel 141 er gengivet. 

Afvisning fra en tildelingsprocedure 

Den ansvarlige anvisningsberettigede skal fra en tildelingsprocedure afvise en deltager, som: 

a)  befinder sig i en udelukkelsessituation, der er fastslået i overensstemmelse med artikel 136 
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b)  har givet urigtige oplysninger i forbindelse med meddelelsen af de oplysninger, som er 

påkrævet som betingelse for at deltage i proceduren, eller har undladt at afgive disse 

oplysninger 

c)   tidligere har været inddraget i udarbejdelsen af dokumenter, der anvendes i 

tildelingsproceduren, såfremt dette medfører en tilsidesættelse af princippet om 

ligebehandling, herunder konkurrenceforvridning, som der ikke på anden måde kan rettes 

op på. 

Den ansvarlige anvisningsberettigede meddeler de øvrige deltagere i tildelingsproceduren de 

relevante oplysninger, der blev udvekslet i forbindelse med eller som følge af, at deltageren 

blev inddraget i forberedelsen af tildelingsproceduren som omhandlet i første afsnit, litra c). 

Inden en sådan eventuel afvisning skal deltageren have mulighed for at godtgøre, at 

vedkommendes inddragelse i forberedelsen af tildelingsproceduren ikke er i strid med 

princippet om ligebehandling. 

 

Vurdering af udelukkelseskriterierne 

1. Tilbudsgiverne forelægger en behørigt underskrevet og dateret erklæring på tro og love, 

således som den foreligger i bilag III.  

2. For en sammenslutning af økonomiske aktører gælder, at erklæringen på tro og love 

behørigt skal udfyldes af samtlige medlemmer af sammenslutningen. 

3. Den udvalgte tilbudsgiver skal inden for en frist på seks kalenderdage at regne fra 

meddelelsen om den foreløbige tildeling af kontrakten og inden underskrivelsen af 

kontrakten fremlægge følgende dokumentation: 

(a) passende dokumentation for, at vedkommende ikke befinder sig i en af de 

udelukkelsessituationer, der er omhandlet i artikel 136, stk. 1 

(b) oplysninger om de fysiske eller juridiske personer, der er medlemmer af deltagerens 

administrations-, ledelses- eller tilsynsorgan eller har repræsentations-, beslutnings- 

eller kontrolbeføjelser i forhold til den pågældende deltager, herunder personer og 

enheder inden for ejer- og kontrolstrukturen samt reelle ejere, og passende 

dokumentation for, at ingen af de pågældende personer befinder sig i en af de 

udelukkelsessituationer, der er omhandlet i artikel 136, stk. 1, litra c)-f) 

(c) passende dokumentation for, at fysiske eller juridiske personer, der hæfter 

ubegrænset for den pågældende deltagers gæld, ikke befinder sig i en af de 

udelukkelsessituationer, der er omhandlet i artikel 136, stk. 1, litra a) eller b).  

4. Den udvalgte tilbudsgiver er fritaget for forpligtelsen til at fremlægge den 

dokumentation, der er nævnt i punkt 2, hvis tilbudsgiveren er en international 

organisation, hvis den ordregivende myndighed vederlagsfrit kan få adgang til denne 

dokumentation i en national database, eller hvis en sådan dokumentation allerede er 

forelagt for den i forbindelse med en anden procedure, forudsat at datoen for udstedelsen 

af dokumenterne ikke overstiger ét år, og at de stadig er gyldige. I så fald skal den 

udvalgte tilbudsgiver på tro og love erklære, at dokumentationen allerede er fremlagt i 

forbindelse med en tidligere udbudsprocedure, som skal angives, samt at der ikke er sket 

ændringer i dennes situation.  

15. UDVÆLGELSESKRITERIER 
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15.1. Rets- og handleevne 

Tilbudsgiveren skal opfylde mindst én af følgende betingelser: 

(a) med undtagelse af internationale organisationer, være optaget i et relevant fagligt 

register eller handelsregister 

(b) for så vidt angår tjenesteydelseskontrakter, være ihændehaver af en bestemt 

autorisation, der dokumenterer, at vedkommende har tilladelse til at opfylde 

kontrakten i hjemlandet eller til at være medlem af en bestemt faglig organisation. 

15.2. Økonomisk og finansiel formåen 

Tilbudsgiveren skal have en finansiel og økonomisk formåen, der gør det muligt at 

gennemføre kontrakten i henhold til kontraktbestemmelserne og under hensyntagen til 

kontraktens værdi og omfang. Hvis Europa-Parlamentet på baggrund af de indgivne 

oplysninger er i tvivl om tilbudsgiverens finansielle formåen, eller hvis den viser sig at være 

utilstrækkelig til gennemførelse af kontrakten, kan buddet afvises, uden at tilbudsgiveren kan 

kræve nogen form for finansiel godtgørelse. 

I forbindelse med kontrakten vedrørende dette udbud kræver Europa-Parlamentet af 

tilbudsgiverne en finansiel og økonomisk mindstekapacitet, der vil blive vurderet på 

baggrund af følgende elementer: 

- en årlig omsætning på mindst 750 000 EUR inden for det aktivitetsområde, som 

kontrakten vedrører, i de tre seneste regnskabsår 

- et minimumsniveau af erhvervsansvarsforsikring. 

Den finansielle og økonomiske formåen vurderes på grundlag af følgende dokumenter, som 

skal fremlægges af tilbudsgiverne: 

- dokumentation for en erhvervsansvarsforsikring 

- regnskaber (balancer, resultatopgørelser og enhver form for finansielle oplysninger i 

tilknytning hertil) eller uddrag heraf for en periode på højst de tre seneste afsluttede 

regnskabsår  

- en erklæring om virksomhedens samlede omsætning og omsætningen vedrørende de 

områder, som kontrakten vedrører, i en periode, som ikke må overstige de seneste tre 

disponible regnskabsår. 

 

Hvis tilbudsgiveren ikke er i stand til at fremskaffe de referencer, der anmodes om, kan den 

finansielle og økonomiske formåen dokumenteres på en hvilken som helst anden måde, som 

Europa-Parlamentet måtte finde i orden.  

Ligeledes kan tilbudsgiveren gøre andre enheders formåen gældende, uanset hvilke juridiske 

forbindelser der består mellem tilbudsgiveren og disse enheder. Tilbudsgiveren eller 

ansøgeren skal i dette tilfælde over for Europa-Parlamentet dokumentere, at han råder over 

de nødvendige ressourcer til gennemførelse af kontrakten, f.eks. gennem fremlæggelse af et 

tilsagn fra disse enheder om, at de vil stille disse ressourcer til rådighed. I dette tilfælde har 

Europa-Parlamentet ret til at afvise ansøgningen eller buddet, hvis det er i tvivl om 

tredjepartens tilsagn eller om dens økonomiske formåen. Europa-Parlamentet kan i givet fald 

kræve, at tilbudsgiveren og disse andre enheder er solidarisk ansvarlige for kontraktens 

gennemførelse. 
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En sammenslutning af økonomiske aktører kan på samme vilkår basere sig på 

sammenslutningens deltageres formåen eller andre enheders formåen. 

Tilbudsgiveren kan i øvrigt altid basere sig på en eller flere underleverandør(er), i det omfang 

disse forpligter sig til at deltage i gennemførelsen af kontrakten. I så fald vurderer Europa-

Parlamentet underleverandørens/underleverandørernes formåen i forhold til omfanget af 

deltagelsen i gennemførelsen af kontrakten. 

15.3. Teknisk og faglig formåen 

Tilbudsgiveren skal have en teknisk og faglig formåen, der gør det muligt at gennemføre 

kontrakten i henhold til kontraktbestemmelserne og under hensyntagen til kontraktens værdi 

og omfang. Hvis Europa-Parlamentet på baggrund af de indgivne oplysninger er i tvivl om 

tilbudsgiverens tekniske og faglige formåen, eller hvis den viser sig at være utilstrækkelig til 

gennemførelse af kontrakten, kan buddet afvises, uden at tilbudsgiveren kan kræve nogen 

form for finansiel godtgørelse. 

I forbindelse med kontrakten vedrørende dette udbud kræver Europa-Parlamentet af 

tilbudsgiverne følgende tekniske og faglige formåen: 

- mindst tre års erfaring med tjenesteydelser, der svarer til dem, der kræves i den 

pågældende kontrakt. 

De økonomiske aktørers tekniske og faglige formåen dokumenteres med følgende 

dokumenter: 

- en liste over de betydeligste tjenesteydelser, der er udført i løbet af de sidste tre år, med 

angivelse af beløb, dato og kunder, offentlige eller private, der på anmodning ledsages 

af erklæringer udstedt af kunderne 

- dokumentation for etablering og/eller certificering af de respektive miljøledelses- og 

kvalitetsstyringssystemer som beskrevet nedenfor, hvis det er relevant. 

 

Tilbudsgiveren kan ligeledes gøre andre enheders kapacitet gældende, uafhængigt af det 

retlige forhold mellem tilbudsgiveren og disse enheder. Tilbudsgiveren eller ansøgeren skal 

i dette tilfælde over for Europa-Parlamentet dokumentere, at han råder over de nødvendige 

ressourcer til gennemførelse af kontrakten, f.eks. ved at forelægge et tilsagn fra disse enheder 

herom. I dette tilfælde har Europa-Parlamentet ret til at afvise ansøgningen eller buddet, hvis 

det er i tvivl om tredjepartens tilsagn eller om dens tekniske og faglige formåen. 

Tilbudsgiveren kan under alle omstændigheder altid basere sig på en eller flere 

underleverandør(er), i det omfang disse forpligter sig til at medvirke til gennemførelsen af 

kontrakten. I så fald vurderer Europa-Parlamentet underleverandørens/underleverandørernes 

formåen i forhold til omfanget af deltagelsen i gennemførelsen af kontrakten. 

Hvis Europa-Parlamentet konstaterer, at en tilbudsgiver befinder sig i en interessekonflikt, 

som kan påvirke kontraktens gennemførelse, kan Parlamentet konkludere, at tilbudsgiveren 

ikke har et tilstrækkeligt kvalitetsniveau til at gennemføre kontrakten.  

Miljøledelsesstandarder 

Tilbudsgiveren bør vedlægge buddet en kopi af en attest udstedt af et uafhængigt organ til 

attestering af, at fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS) eller den 

internationale standard ISO 14001 eller tilsvarende overholdes. Europa-Parlamentet 

accepterer tilsvarende attester udstedt af organer, som er etableret i en EU-medlemsstat. 
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Det uafhængige organ, der har udstedt attesten, skal være i overensstemmelse med EU-

lovgivningen eller de europæiske eller internationale standarder vedrørende certificering. 

Hvis dette ikke er tilfældet, vil certificeringen ikke blive accepteret af Europa-Parlamentet 

som bevis for tilbudsgiverens overholdelse af standarderne.  

Hvis tilbudsgiveren ikke er i stand til at fremlægge de krævede attester, kan denne forelægge 

anden dokumentation, der gør det muligt for Europa-Parlamentet at vurdere, om 

tilbudsgiveren har indført miljøledelsesforanstaltninger svarende til dem, der er foreskrevet i 

de krævede miljøstandarder. 

Kvalitetsstyringsstandarder 

Tilbudsgiveren skal vedlægge buddet en kopi af en attest udstedt af et uafhængigt organ til 

attestering af, at en anerkendt kvalitetsstyringsstandard, som f.eks. ISO 9000-serien eller 

tilsvarende, overholdes. Europa-Parlamentet accepterer tilsvarende attester udstedt af 

organer, som er etableret i EU-medlemsstater, eller andre uafhængige godkendte organer. 

Det uafhængige organ, der har udstedt attesten, skal under alle omstændigheder opfylde de 

europæiske standarder for certificering. 

Hvis tilbudsgiveren ikke er i stand til at fremlægge den krævede dokumentation for 

certificeringen, kan Europa-Parlamentet acceptere andre former for dokumentation for, at der 

er truffet foranstaltninger svarende til dem, der er foreskrevet i de krævede 

kvalitetssikringsstandarder. 

16. TILDELINGSKRITERIER 

Kontrakten vil blive tildelt det bud med det bedste forhold mellem pris og kvalitet.  

Vurderingen af buddene sker på grundlag af følgende kriterier: 

1) Pris 

2) Projektets geografiske beliggenhed  

3) Kvalitet af kompensationskreditter – overvågningskrav  

4) Kvalitet af kompensationskreditter for så vidt angår indikatorer for bæredygtig 

udvikling og Gold Standard. 

 

Priskriterium – 1: 

Der kan gives højst 30 point for priskriteriet. 

 

Et buds samlede pris vil blive beregnet ved at vægte den pris, der tilbydes for hvert projekt, 

og mængden af kreditter, der tilbydes fra det pågældende projekt. 

 

Det bud, som omfatter den laveste pris, og som opfylder de påkrævede udelukkelses- og 

udvælgelseskriterier og de tekniske minimumskrav, der er fastsat i disse udbudsbetingelser, 

får de maksimale 30 point.  

 

De øvrige bud vil få tildelt point proportionalt i forhold til det laveste bud. Følgende formel 

anvendes for tildeling af point for priskriteriet: 

(Pm / Po) * højeste antal point, der kan tildeles 

Pm: prisen på det laveste bud 
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Po: prisen på det vurderede bud 

 

Kvalitetskriterier 

 

De forskellige kvalitetskriterier vægtes som følger: 

 

- Kvalitetskriterium 2: højst 40 point 

- Kvalitetskriterium 3: højst 15 point 

- Kvalitetskriterium 4:  højst 15 point. 

 

Der gives først særskilt point for kvaliteten af hvert enkelt projekt, der tilbydes i et givet bud. 

Derefter beregnes et buds samlede kvalitetsscore ved at vægte det antal point, der gives for 

hvert projekt, og mængden af kreditter, der tilbydes fra det pågældende projekt. 

 

Kvalitetskriterium – 2 – geografisk beliggenhed 

–  Bud, der tilbyder kompensationskreditter fra projekter i landene i Gruppen af Stater i 

Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-landene) som defineret i de tekniske 

specifikationer for dette udbud, vil blive foretrukket. Projekter fra disse lande vil derfor få 

tildelt maksimumpoint for dette kvalitetskriterium (40 point). 

 

–  Projekter i andre lande end AVS-landene, dvs. lande, der er omfattet af den europæiske 

naboskabspolitik med etablerede nationale handlingsplaner, projekter i lande, der er 

omfattet af Euro-Middelhavspartnerskabet/Middelhavsunionen, projekter i kandidatlande 

til tiltrædelse af EU og projekter i EU-medlemsstater, vil få tildelt højst 10 point. 

 

Kvalitetskriterium – 3 – Kvaliteten af oplysningerne om virkningen af de købte kreditter 

Der skal gives en klar forklaring på de miljømæssige fordele ved de købte kreditter og 

projektet/projekterne. Der skal angives detaljerede oplysninger om virkningen af 

projektet/projekterne: projektets nøjagtige geografiske beliggenhed (region, byer) og 

projektets/projekternes indvirkning på nedbringelsen af drivhusgasemissioner (nøjagtige tal, 

herunder oplysninger om mængden udtrykt i tons CO2-ækvivalenter). Informationsmaterialet 

skal vise, på hvilken måde og i hvilken udstrækning projektet/projekterne fører til 

nedbringelse af drivhusgasser svarende til de CO2-kreditter, som Europa-Parlamentet har 

købt på vegne af alle de deltagende institutioner. Der kan tildeles højst 15 point for dette 

kriterium. 

 

Kvalitetskriterium – 4 – Kvaliteten af kreditter med hensyn til Gold Standard og indikatorer 

for bæredygtig udvikling 

 

Projekter i udviklingslande som defineret i de tekniske specifikationer i dette udbud skal være 

Gold Standard-projekter eller CDM Gold Standard-projekter. 

 

De CDM Gold Standard-projekter, som har en positiv indvirkning på det højeste antal af de 

indikatorer for bæredygtig udvikling, der er opført i "Gold Standard Passport", vil få tildelt 

maksimumpoint for dette kvalitetskriterium. Antallet af point vil falde i forhold til antallet af 

omfattede indikatorer3. 

                                                 
3 Luftkvalitet, vandkvalitet og -kvantitet, jordbundens tilstand, andre forurenende stoffer, biodiversitet, 

beskæftigelseskvalitet, fattige menneskers eksistensgrundlag, adgang til prismæssigt overkommelige og 

rene energitjenester, menneskelig og institutionel kapacitet, kvantitativ beskæftigelse og indkomstskabelse, 

betalings- og investeringsbalance, teknologioverførsel og teknologisk uafhængighed. 
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Der kan tildeles højst 15 point for dette kriterium. Et projekt, som ikke er et (CDM) Gold 

Standard-projekt, kan tildeles højst 5 point for dette kvalitetskriterium. 

 

Et buds samlede kvalitetsscore beregnes på følgende måde: 

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

QT : et buds samlede kvalitetsscore 

Q1 : kvalitetsscoren for det første tilbudte projekt 

C1: antal tilbudte kompensationskreditter fra det første projekt som angivet i bilag I.B 

("Prisliste") 

 

Derefter afvejes kvalitet og pris efter følgende metode: 

Det antal point, der er opnået for priskriteriet [(Pm/Po) * højeste antal point, der kan tildeles], 

føjes til det antal point, der er opnået ved vurderingen af kvalitetskriterierne.  

 

Det bud, der har opnået det højeste antal point, får den højeste placering. 


