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1. JOHDANTO 

Tämä tarjouseritelmä on erottamaton osa hankinta-asiakirjoja, jotka on laadittu tätä hankintaa 

varten. Näihin asiakirjoihin kuuluvat 

– tarjouspyyntökirje 

– tarjouksen tekemisen ehdot 

– tarjouseritelmä ja sen liitteet sekä 

– hankintailmoitus 

– ja sopimusmalli ja sen liitteet. 

Tätä tarjouseritelmää täydentävät seuraavat liitteet, jotka ovat erottamaton osa sitä: 

Liite I.A:  Tekniset eritelmät 

Liite I.B: Hintataulukko 

Liite II:  Euroopan parlamentin ympäristöpolitiikka 

Liite III:  Poissulkemis- ja valintaperusteita koskeva kunnian ja omantunnon kautta 

annettu vakuutus 

Liite IV:  Tilitietolomake – toimeksisaaja 

Liite V:  Talouden toimijoiden ryhmittymiä koskeva lomake 

Liite VI:  Alihankkijoita koskeva ilmoitus 

Liite VII:  Taloudellisia tietoja koskeva lomake 

Liite VIII:  Osoitelappu, joka kiinnitetään sekä ulompaan että sisempään kirjekuoreen 

tarjousta lähetettäessä 
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OSA I – YLEISET TIEDOT 

2. HANKINNAN KOHDE 

Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 18. heinäkuuta 2018 

annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 2018/1046 

säännösten mukaisesti Euroopan parlamentti on päättänyt käynnistää tarjouskilpailun, joka 

koskee suoran sopimuksen tekemistä Euroopan parlamentin, Eurosopan keskuspankin, 

Euroopan unionin tuomioistuimen, Euroopan tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- 

ja sosiaalikomitean ja Euroopan alueiden komitean vuonna 2019 aiheuttamia 

kasvihuonepäästöjä koskevien hyvitysten ostamisesta. 

Tarjouskilpailusta on julkaistu hankintailmoitus 230769-2020 Euroopan unionin virallisessa 

lehdessä 2020/S 097-230769 19/05/2020. 

3. HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS, TARKOITUS JA ARVIOITU ARVO  

Tämä on toimielinten yhteinen tarjouspyyntö. 

 

Hankintaan osallistuvat seuraavat Euroopan unionin toimielimet: 

 

 Euroopan parlamentti, joka vastaa tämän tarjouspyynnön järjestämisestä ja allekirjoittaa 

palveluhankintasopimuksen muiden toimielinten puolesta 

 Euroopan keskuspankki 

 Euroopan unionin tuomioistuin  

 Euroopan tilintarkastustuomioistuin 

 Euroopan talous- ja sosiaalikomitea 

 Euroopan alueiden komitea. 

 

Toimielinten yhteiset menettelyt toteutetaan seuraavasti: parlamentti julkaisee 

tarjouspyynnön, arvioi tarjoukset yhdessä tarjouspyyntöön osallistuvien toimielinten kanssa 

ja allekirjoittaa palveluhankintasopimuksen edellä mainittujen tarjouspyyntöön osallistuvien 

toimielinten puolesta. 

 

Toimeksisaaja tarjoaa näin ollen palveluja kaikille edellä mainituille toimielimille. 

 

Tarjouspyyntöön osallistuvat toimielimet pyrkivät jatkuvasti parantamaan 

ympäristönsuojelun tasoa organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön 

ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun 

asetuksen (EY) N:o 1221/2009, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) 

2017/1505, mukaisesti. 

Tarjouspyyntöön osallistuvien toimielinten ympäristöpolitiikka perustuu ensisijaisesti 

päästöjen ehkäisemiseen tai rajoittamiseen, mutta hiilidioksidipäästöjen kompensointi on 

myös tärkeä osa niiden strategiaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Vaikka päästöjen 

kompensointia ei voida ottaa suoraan huomioon niiden hiilijalanjälkeä koskevissa 

laskelmissa jäljellejäävää osuutta mahdollisesti pienentävänä tekijänä, sitä voidaan soveltaa 

tapauksissa, joissa hiilipäästöt eivät ole vältettävissä tai niitä ei voida enää vähentää lisää. 

Kokouksessaan 7. lokakuuta 2015 Euroopan parlamentin puhemiehistö teki seuraavat 

päätökset, joille tämä kompensointia koskeva sopimus perustuu: 

” 



 

Sivu 4/17 
 

 sopi parlamentin kaikkien hiilipäästöjen kompensoimisesta, mukaan luettuina 

parlamentin jäsenten kotipaikan ja Brysselin ja Strasbourgin välisistä lennoista 

aiheutuvat päästöt [...]; 

 

 hyväksyi mukaan otettaviksi hankkeita, jotka toteutetaan Afrikan, Karibian ja 

Tyynenmeren valtioissa (AKT-maat) – tai jos tällaisia hankkeita ei ole – joko 

Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvissa maissa, joissa on käynnissä 

kansallisen toimintasuunnitelman mukaisia hankkeita, Euro–Välimeri-

kumppanuuden (Euromed) tai Välimeren unionin piiriin kuuluvissa maissa, unionin 

ehdokasmaissa taikka unionin jäsenvaltioissa; 

 sopi yleisesti tunnustetun Gold Standard -hyväksynnän soveltamisesta kehitysmaissa 

toteutettavien päästökompensointihankkeiden laatustandardina”. 

Tämän palveluhankintasopimuksen tarkoituksena on kompensoida kaikkien siihen 

osallistuvien toimielinten vuoden 2019 hiilijalanjäljen kokonaismäärä edellä mainitun 

päätöksen mukaisesti. 

Vuonna 2019 kaikkien tarjouspyyntöön osallistuvien toimielinten sellaisten 

hiilidioksidipäästöjen laskettu kokonaismäärä, jotka eivät olleet vältettävissä, oli 

188 000 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia, mikä vastaa tämän sopimuksen mukaisesti 

yhdellä kertaa ostettavien päästöhyvitysten määrää. 

Päästöhyvitykset käytetään tarjouspyyntöön osallistuvien unionin toimielinten 

kasvihuonekaasupäästöjen kompensointiin seuraavasti: 

 

Toimielimet 

 

Prosenttiosuus 

 

Tonnia 

hiilidioksidia 

 

Enimmäismäärä 

euroina 

Euroopan parlamentti 64,37 % 121 000 242 000 

Euroopan keskuspankki 8,51 % 16 000  32 000  

Euroopan unionin tuomioistuin 12,23 % 23 000 46 000 

Euroopan tilintarkastustuomioistuin 5,85 % 11 000 22 000 

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea ja 

Euroopan alueiden komitea 

9,04 % 17 000 34 000 

YHTEENSÄ 100 % 188 000 376 000 

 

Edellä mainittuja kelpoisuusehdot täyttäviä maita koskevien päästöhyvitysten on täytynyt 

syntyä 1. tammikuuta 2014 – 31. joulukuuta 2019. 

Sopimuksen kokonaisarvo on 376 000 euroa. 

Sopimuksen kokonaiskesto on 12 kuukautta. Sopimuksen täyttämistä ei saa aloittaa ennen 

kuin sopimus on allekirjoitettu. 

Sopimuksen luonteen vuoksi hankintamenettelyssä ja sopimuksen täyttämisessä käytetään 

työkielenä englantia. 
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Erityistä huomiota olisi kiinnitettävä varainhoitoasetuksen liitteessä I olevaan 20.6 kohtaan1. 

4. TARJOUSKILPAILUUN OSALLISTUMINEN 

Tarjouskilpailuun voivat osallistua samoin ehdoin kaikki luonnolliset henkilöt, 

oikeushenkilöt tai julkisyhteisöt Euroopan unionin jäsenvaltioissa sekä kaikki luonnolliset 

henkilöt, oikeushenkilöt ja julkisyhteisöt kolmannessa maassa, joka on tehnyt Euroopan 

unionin kanssa julkisia hankintoja koskevan erityissopimuksen, jonka nojalla ne voivat 

osallistua tämän tarjouskilpailun kohteena olevaan hankintaan kyseisen sopimuksen ehtojen 

mukaisesti. 

Osoittaakseen osallistumiskelpoisuutensa tarjoajien on ilmoitettava tarjouksessaan maa, 

jossa niillä on sääntömääräinen kotipaikka tai kotipaikka. Lisäksi tarjoajien on esitettävä 

kansallisen lakinsa mukaiset todisteet tai muut vastaavat todisteet, joiden avulla Euroopan 

parlamentti voi tarkistaa niiden alkuperän. 

Kun EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan välinen erosopimus2 ja erityisesti 127 artiklan 

6 kohta ja 137 ja 138 artikla ovat tulleet voimaan 1. helmikuuta 2020, viittauksia Euroopan 

unionin jäsenvaltiossa oleskeleviin luonnollisiin henkilöihin tai sijaitseviin 

oikeushenkilöihin on pidettävä viittauksina myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa 

oleskeleviin luonnollisiin henkilöihin ja sijaitseviin oikeushenkilöihin. Näin ollen 

Yhdistyneen kuningaskunnan asukkaat ja yhteisöt voivat osallistua tähän tarjouskilpailuun. 

5. TALOUDEN TOIMIJOIDEN RYHMITTYMÄT 

Jos tarjouksen jättää talouden toimijoiden ryhmittymä, liite V on täytettävä ja liitettävä 

tarjoukseen. 

Talouden toimijoiden ryhmittymät voivat jättää tarjouksia. Euroopan parlamentti pidättää 

oikeuden edellyttää sopimuspuoleksi valitulta ryhmittymältä tiettyä oikeudellista muotoa, jos 

tämä on tarpeen sopimuksen asianmukaista täyttämistä varten. Euroopan parlamentti voi 

esittää tämän vaatimuksen milloin tahansa ratkaisu- ja myöntämismenettelyn aikana, 

kuitenkin viimeistään ennen sopimuksen allekirjoittamista. 

Talouden toimijoiden ryhmittymän on ilmoitettava oikeudellinen muotonsa viimeistään 

ennen sopimuksen allekirjoittamista, jos sopimus tehdään sen kanssa. Oikeudellinen muoto 

voi olla joku seuraavista: 

- ryhmittymä on jonkin jäsenvaltion tunnustama oikeushenkilö 

- ryhmittymä ei ole oikeushenkilö, mutta se tarjoaa Euroopan parlamentille riittävän suojan 

sopimukseen liittyvien etujen suhteen (jäsenvaltiosta riippuen kyseessä voi olla 

esimerkiksi yritysryhmittymä tai väliaikainen kumppanuus) 

                                                 
1 Varainhoitoasetuksen liitteessä I oleva 20.6 kohta. ”Hankintaviranomainen voi katsoa, että talouden toimijalla 

ei ole vaadittua ammatillista pätevyyttä sopimuksen täyttämiseksi asianmukaisia laatuvaatimuksia 

noudattaen, jos hankintaviranomainen on todennut, että talouden toimijalla on eturistiriitoja, jotka voivat 

vaikuttaa kielteisesti sen toimintaan.” 

2 Sopimus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan eroamisesta Euroopan unionista ja 

Euroopan atomienergiayhteisöstä 
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- kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet ”valtakirjan” tai vastaavan asiakirjan, jolla 

yhteistyömuoto vahvistetaan. 

Ryhmittymän todellinen asema on todistettava ryhmittymän jäsenten allekirjoittamalla 

asiakirjalla tai sopimuksella, joka on liitettävä tarjoukseen. 

Poikkeustapauksissa näitä asiakirjoja tai sopimuksia voidaan muuttaa ja/tai ne voidaan 

toimittaa tarjouksen jättämisen määräajan jälkeen mutta ei missään tapauksessa sen jälkeen, 

kun tarjouskilpailun tulokset on ilmoitettu tarjoajille. Euroopan parlamentti pidättää 

oikeuden hylätä tarjous, jos ryhmittymän jäsenten välisten sopimusten ehtoja muutetaan 

menettelyn aikana, jos niissä ei määrätä ryhmittymän jäsenten yhteisvastuusta tai jos 

tarjouksen liitteenä ei ole toimitettu lainvoimaista sopimusta. 

Euroopan parlamentti voi hyväksyä myös muita kuin edellä lueteltuja oikeudellisia muotoja 

sillä edellytyksellä, että sopimuspuolet ovat yhteisvastuussa ja että kyseiset muodot ovat 

sopimuksen täyttämisen kanssa yhteensopivia. Euroopan parlamentti viittaa joka tapauksessa 

talouden toimijoiden ryhmittymän kanssa allekirjoitettavassa sopimuksessa nimenomaisesti 

jäsenten yhteisvastuuseen. Lisäksi se pidättää oikeuden vaatia sopimuksessa sellaisen 

valtuutetun edustajan nimeämistä, joka voi edustaa jäseniä ja jolla on muun muassa oikeus 

laatia laskuja muiden jäsenten puolesta. 

Talouden toimijoiden ryhmittymän tarjouksissa on ilmoitettava ryhmittymän kunkin jäsenen 

tehtävät, pätevyys ja kokemus. Talouden toimijat jättävät tarjouksen yhdessä ja ovat myös 

yhteisvastuussa tarjouksen jättämisestä. 

Talouden toimijoiden ryhmittymän kunkin jäsenen on toimitettava todistus oikeudesta 

osallistua tarjouskilpailuun (osallistumiskelpoisuus) sekä todisteet poissulkemis- ja 

valintaperusteiden täyttämisestä. Valintaperusteiden osalta Euroopan parlamentti voi 

hyödyntää ryhmittymän muiden jäsenten valmiuksia todetakseen, onko tarjoajalla 

sopimuksen täyttämiseksi tarvittavat resurssit. Tässä tapauksessa näiden jäsenten on 

esitettävä sitoumus, jossa vahvistetaan, että ne antavat sopimuksen täyttämiseen tarvittavat 

resurssit muiden jäsenten käyttöön. 

6. TARJOAJAN SIJOITTAUTUMISMAA 

Tarjoajien on ilmoitettava sijoittautumismaansa ja esitettävä kyseisen maan lainsäädännön 

mukaisesti yleisesti hyväksytyt asiakirjatodisteet. 

7. ALIHANKINTA 

Alihankinta sallitaan. 

Jos tarjoaja käyttää alihankkijoita, liite VI on täytettävä ja liitettävä tarjoukseen. 

Tarjouksessa on annettava mahdollisuuksien mukaan yksityiskohtaiset tiedot sopimuksen 

osasta, jonka tarjoaja aikoo teettää alihankintana, sekä nimettävä alihankkijat. Ratkaisu- tai 

myöntämismenettelyn tai sopimuksen täyttämisen aikana Euroopan parlamentti pidättää 

oikeuden pyytää tarjoajilta tietoja ehdotetun alihankkijan / ehdotettujen alihankkijoiden 

rahoitusta koskevista ja taloudellisista resursseista, teknisestä suorituskyvystä ja 

ammatillisesta pätevyydestä. Euroopan parlamentti voi pyytää myös tarpeelliset todisteet 

määrittääkseen, täyttävätkö alihankkijat vaaditut poissulkemisperusteet. Ehdotetut 

alihankkijat eivät saa olla missään varainhoitoasetuksen 136–141 artiklassa tarkoitetuista 
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tilanteista, joiden perusteella tarjoaja voidaan sulkea Euroopan unionin ratkaisu- ja 

myöntämismenettelyjen ulkopuolelle. 

Euroopan parlamentti tarkistaa silloin, kun alihankinnan osuus sopimuksesta on merkittävä, 

täyttävätkö ehdotetut alihankkijat asiaankuuluvat valintaperusteet. 

Euroopan parlamentilla on oikeus hylätä alihankkija, joka ei täytä poissulkemisperusteita 

(ks. 14 kohta) ja/tai valintaperusteita (ks. 15 kohta). 

Lisäksi toimeksisaajan on ilmoitettava Euroopan parlamentille myöhemmin tapahtuvasta 

alihankkijoiden käytöstä, jos sitä ei ole mainittu tarjouksessa. Toimivaltainen tulojen ja 

menojen hyväksyjä pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä ehdotettu alihankkija. Tässä 

tarkoituksessa se voi pyytää tarpeelliset todisteet määrittääkseen, täyttääkö alihankkija / 

täyttävätkö alihankkijat vaaditut perusteet. Euroopan parlamentin suostumus annetaan aina 

kirjallisesti.  

Sopimuksen tekeminen sellaisen tarjoajan kanssa, joka ehdottaa tarjouksessaan alihankkijaa, 

merkitsee suostumista alihankintaan. 

8. VAIHTOEHDOT 

Vaihtoehdot eivät ole sallittuja.  

9. HINTA  

Hinta on kiinteä ja muuttumaton.  

Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan mukaisesti 

hintatarjous laaditaan ilman arvonlisäveroa ja muita vastaavia välillisiä veroja.  

Hintatarjouksen on oltava kaikenkattava, ja se on ilmoitettava euroina myös niissä valtioissa, 

jotka eivät kuulu euroalueeseen. Näihin maihin sijoittautuneiden tarjoajien esittämää hintaa 

ei voida tarkistaa valuuttakurssivaihtelujen mukaan. Tarjoajan on valittava vaihtokurssi ja 

hyväksyttävä mahdollisten vaihtelujen aiheuttamat riskit ja edut. 

Tarjoajien on hintojaan esittäessään käytettävä liitteessä I B olevaa hintataulukkoa ja 

täytettävä ja allekirjoitettava se asianmukaisesti lisäämättä siihen mitään ja muuttamatta sitä. 

10. VAKUUDET 

Ei sovelleta. 

11. YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT 

Euroopan parlamentin ympäristöpolitiikka 

Valitun tarjoajan on sitouduttava noudattamaan tarkasti sopimuksen alalla voimassa olevaa 

ympäristölainsäädäntöä. Euroopan parlamentti soveltaa ympäristöasioiden hallinta- ja 

auditointijärjestelmää (EMAS) 25. marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1221/2009 mukaisesti. Tulojen ja menojen hyväksymisestä 

vastaava yksikkö antaa EMAS-järjestelmästä tietoa tämän tarjouseritelmän liitteessä II. 

Valitun tarjoajan on varmistettava, että tiedot, jotka Euroopan parlamentti antaa EMAS-
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ohjelmasta yleensä ja erityisesti ympäristötoimien toteuttamisesta käytännössä, annetaan 

tiedoksi toimeksisaajan koko henkilöstölle, joka työskentelee Euroopan parlamentille. 

Valittua tarjoajaa voidaan Euroopan parlamentin pyynnöstä vaatia todistamaan, että kaikilla 

sopimukseen liittyvissä tehtävissä toimivilla henkilöillä on tarvittava ja riittävä ammatillinen 

koulutus (tekninen koulutus sekä turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvä koulutus), kun on 

kyse turvallisuussääntöjen noudattamisesta sekä käytettävien laitteiden ja tuotteiden 

asianmukaisesta käytöstä, mukaan lukien toimet, jotka on toteutettava virheellisen käytön tai 

mahdollisten muiden vaaratilanteiden sattuessa. 

12. YHDENVERTAISTEN MAHDOLLISUUKSIEN EDISTÄMINEN 

Valitun tarjoajan on sitouduttava edistämään sopimuksen täyttämisessä yhdenvertaisuutta ja 

monimuotoisuutta soveltamalla täysimääräisesti Euroopan unionin perussopimuksiin 

kirjattuja syrjimättömyyden ja tasa-arvoisuuden periaatteita. Valittu tarjoaja sitoutuu 

erityisesti luomaan ihmisarvoa ja yhdenvertaisten mahdollisuuksien periaatteita 

kunnioittavan avoimen ja osallistavan työympäristön sekä ylläpitämään ja edistämään sitä 

kolmen keskeisen tekijän pohjalta: 

- naisten ja miesten tasa-arvo  

- vammaisten henkilöiden työllistäminen ja integrointi  

- kaikkien rekrytointiesteiden sekä kaikenlaisen mahdollisen sukupuoleen, rotuun tai 

etniseen alkuperään, uskontoon tai vakaumukseen, vammaan, ikään tai seksuaaliseen 

suuntautumiseen perustuvan syrjinnän poistaminen. 

13. PUITESOPIMUSTEN TÄYTTÄMINEN 

Ei sovelleta. 
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OSA II – POISSULKEMIS-, VALINTA- JA RATKAISUPERUSTEET 

14. POISSULKEMISPERUSTEET 

Varainhoitoasetuksen 136–141 artiklan tekstit, jotka koskevat poissulkemisperusteita ja 

niiden soveltamista, ovat saatavilla kokonaisuudessaan 30. heinäkuuta 2018 julkaistussa 

Euroopan unionin virallisessa lehdessä L 193, s. 1–222. Tarjoajien on vakuutettava, että 

mikään näissä artikloissa kuvattu poissulkemistilanne ei koske niitä. 

Varainhoitoasetuksen 136 artikla (otteita): seuraavassa esitetään ainoastaan 1, 4, 6 ja 7 kohta. 

1. Toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän on suljettava 135 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettu henkilö tai yhteisö tässä asetuksessa tarkoitettujen ratkaisu- ja 

myöntämismenettelyjen tai unionin varojen hoitamista koskevan valintamenettelyn 

ulkopuolelle, jos kyseinen henkilö tai yhteisö on yhdessä tai useammassa seuraavista 

poissulkemistilanteista: 

a) kyseinen henkilö tai yhteisö on tehnyt konkurssin, sen osalta on käynnistetty 

maksukyvyttömyys- tai likvidaatiomenettely, sen varoja hallinnoi selvitysmies tai 

tuomioistuin, sille on vahvistettu akordi, sen liiketoiminta on keskeytetty tai se on muun 

vastaavan, unionin oikeuden tai kansallisiin lakeihin perustuvan menettelyn alainen; 

b) lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on todettu, 

että kyseinen henkilö tai yhteisö on laiminlyönyt sovellettavan lainsäädännön mukaisen 

velvollisuutensa maksaa veroja tai sosiaaliturvamaksuja; 

c) lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on todettu, 

että kyseinen henkilö tai yhteisö on syyllistynyt ammatin harjoittamiseen liittyvään vakavaan 

virheeseen rikkomalla sovellettavia lakeja tai määräyksiä tai ammattikuntansa eettisiä 

sääntöjä tai osallistumalla mihin tahansa muuhun virheelliseen toimintaan, joka vahingoittaa 

sen ammatillista uskottavuutta, jos kyseinen toiminta osoittaa vilpillistä aikomusta tai 

vakavaa laiminlyöntiä, mukaan lukien erityisesti jokin seuraavista: 

i) väärien tietojen antaminen vilpillisesti tai tuottamuksellisesti, kun näitä tietoja 

vaaditaan sen tarkistamiseksi, ettei poissulkemisperusteita ole tai että kelpoisuus- tai 

valintaperusteet täyttyvät, tai oikeudellisen sitoumuksen täytäntöönpanossa; 

ii) sopimuksen tekeminen muiden henkilöiden tai yhteisöjen kanssa kilpailun 

vääristämiseksi; 

iii) teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaaminen; 

iv) yritys vaikuttaa toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän päätöksentekoon 

ratkaisu- tai myöntämismenettelyn aikana; 

v) yritys saada luottamuksellisia tietoja, joiden avulla on mahdollista saada 

perusteettomia etuja ratkaisu- tai myöntämismenettelyssä 

d) lainvoimaisessa tuomiossa on todettu, että henkilö tai yhteisö on syyllistynyt johonkin 

seuraavista:  

i) petos, sellaisena kuin sitä tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

(EU) 2017/1371 3 artiklassa ja 26 päivänä heinäkuuta 1995 annetulla neuvoston säädöksellä 

tehdyn yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen 1 artiklassa;  
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ii) lahjuksen ottaminen tai antaminen, sellaisena kuin se on määritelty direktiivin (EU) 

2017/1371 4 artiklan 2 kohdassa, tai lahjuksen antaminen, sellaisena kuin se on määriteltynä 

26 päivänä toukokuuta 1997 annetulla neuvoston säädöksellä tehdyn, sellaisen lahjonnan 

torjumista, jossa on osallisena Euroopan yhteisöjen virkamiehiä tai Euroopan unionin 

jäsenvaltioiden virkamiehiä, koskevan yleissopimuksen 3 artiklassa, tai neuvoston 

puitepäätöksen 2003/568/YOS 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut menettelyt, tai korruptio 

sellaisena kuin se on määritelty muussa sovellettavassa lainsäädännössä;  

iii) neuvoston puitepäätöksen 2008/841/YOS 2 artiklassa tarkoitetut rikollisjärjestöön 

liittyvät menettelyt;  

iv) rahanpesu tai terrorismin rahoitus, sellaisina kuin niitä tarkoitetaan Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 1 artiklan 3, 4 ja 5 kohdassa;  

v) terrorismirikokset tai terroritoimintaan liittyvät rikokset, sellaisina kuin ne on 

määritelty neuvoston puitepäätöksen 2002/475/YOS 1 ja 3 artiklassa, tai mainitun päätöksen 

4 artiklassa tarkoitettu tällaisiin rikoksiin yllyttäminen, avunanto niihin tai niiden yritys;  

vi) lapsityövoiman käyttö tai muut ihmiskauppaa koskevat rikokset, sellaisina kuin niitä 

tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/36/EU 2 artiklassa;  

e) talousarviosta rahoitetun oikeudellisen sitoumuksen täytäntöönpanossa on ollut 

henkilön tai yhteisön osalta merkittäviä puutteita keskeisten velvoitteiden täytäntöönpanossa, 

mikä on  

i) johtanut oikeudellisen sitoumuksen ennenaikaiseen irtisanomiseen; 

ii) johtanut sopimussakkojen soveltamiseen tai muihin sopimuksen mukaisiin seuraamuksiin; 

tai 

iii) havaittu tulojen ja menojen hyväksyjän, OLAFin tai tilintarkastustuomioistuimen 

suorittamien tarkastusten, tilintarkastusten tai tutkinnan yhteydessä;  

f) lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on todettu, 

että henkilö tai yhteisö on syyllistynyt neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 

1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuun väärinkäytökseen; 

g) lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on todettu, 

että henkilö tai yhteisö on perustanut eri lainkäyttöalueelle yhteisön tarkoituksena kiertää 

sellaisia vero- tai sosiaalilainsäädäntöön perustuvia velvoitteita tai muita lakisääteisiä 

velvoitteita lainkäyttöalueella, jossa yhteisön sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai 

päätoimipaikka sijaitsee; 

h) lainvoimaisessa tuomiossa tai lopullisessa hallinnollisessa päätöksessä on todettu, 

että yhteisö on perustettu g alakohdassa tarkoitetussa tarkoituksessa. 

(.....)  

4. Toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän on suljettava 135 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettu henkilö tai yhteisö menettelyn ulkopuolelle, jos 

a) luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on 135 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 

henkilön tai yhteisön hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäsen tai joka käyttää edustus-, 

päätös- tai valvontavaltaa tällaisen henkilön tai yhteisön osalta, on yhdessä tai useammassa 

tämän artiklan 1 kohdan c–h alakohdassa tarkoitetuista tilanteista; 
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b)  luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on kyseisen 135 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitetun henkilön tai yhteisön veloista rajoittamattomassa vastuussa, on yhdessä tai 

useammassa tämän artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetuista tilanteista.  

(.....)  

6. Toimivaltainen tulojen ja menojen hyväksyjä, joka ottaa tapauksen mukaan huomioon 

143 artiklassa tarkoitetun tutkintaelimen suosituksen, ei saa sulkea 135 artiklan 2 kohdassa 

tarkoitettua henkilöä tai yhteisöä ratkaisu- tai myöntämismenettelyn tai unionin varojen 

hoitamista koskevan valintamenettelyn ulkopuolelle, jos  

a) henkilö tai yhteisö on toteuttanut tämän artiklan 7 kohdassa määritettyjä korjaavia 

toimenpiteitä, jotka riittävät osoittamaan sen luotettavuuden. Tätä alakohtaa ei sovelleta 

tämän artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa; 

b) on välttämätöntä varmistaa toiminnan jatkuvuus rajallisen ajan ja ennen tämän 

artiklan 7 kohdassa määritettyjen korjaavien toimenpiteiden hyväksymistä; 

c) tällainen poissulkeminen olisi kohtuutonta tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen 

perusteiden nojalla. 

Lisäksi tämän artiklan 1 kohdan a alakohtaa ei sovelleta tapauksiin, joissa tavaroita hankitaan 

erityisen edullisin ehdoin joko liiketoimintaansa lopettavalta toimittajalta tai 

maksukyvyttömyys- tai likvidaatiomenettelyn, akordin tai muun vastaavan, unionin 

oikeuden tai kansallisen lainsäädännön mukaisen menettelyn selvittäjältä. 

 Tämän kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, joissa 

135 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua henkilöä tai yhteisöä ei suljeta menettelyn ulkopuolelle, 

toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän on täsmennettävä syyt tähän ja ilmoitettava ne 

143 artiklassa tarkoitetulle tutkintaelimelle. 

7. Edellä 6 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettuihin korjaaviin 

toimenpiteisiin sisältyy erityisesti seuraavia toimenpiteitä: 

a) toimenpiteet poissulkemiseen johtaneiden tilanteiden alkusyyn tunnistamiseksi ja 

135 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun henkilön tai yhteisön asianomaisen liike- tai muun 

toiminta-alan puitteissa toteutettavat konkreettiset tekniset, organisatoriset ja 

henkilöstöhallinnon toimenpiteet, jotka ovat omiaan korjaamaan virheellisen toiminnan ja 

estämään sen toistumisen;  

b) näyttö siitä, että 135 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö on toteuttanut 

toimenpiteitä sen vahingon tai haitan hyvittämiseksi tai korvaamiseksi, jota 

poissulkemistilanteen taustalla olevat tosiseikat ovat aiheuttaneet unionin taloudellisille 

eduille;  

c) näyttö siitä, että 135 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu henkilö tai yhteisö on maksanut 

toimivaltaisen viranomaisen sille määräämän sakon tai tämän artiklan 1 kohdan b 

alakohdassa tarkoitetut verot tai sosiaaliturvamaksut taikka huolehtinut kyseisen sakon tai 

kyseisten verojen tai sosiaaliturvamaksujen maksamisesta. 

 

Ehdokkaan/Tarjoajan on täytettävä liite III, jossa poissulkemisperusteet esitetään. 

Varainhoitoasetuksen 141 artikla (otteita): tässä esitetään ainoastaan 141 artiklan 1 kohta. 

Hylkääminen ratkaisu- tai myöntämismenettelystä 
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Toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän on hylättävä ratkaisu- tai 

myöntämismenettelystä osallistuja, joka on 

a) 136 artiklan mukaisesti todetussa poissulkemistilanteessa; 

b)  antanut vääriä tietoja ilmoittaessaan menettelyyn osallistumista varten vaadittuja tietoja 

tai ei ole toimittanut vaadittuja tietoja; 

c)   aikaisemmin osallistunut ratkaisu- tai myöntämismenettelyssä käytettävien asiakirjojen 

laatimiseen, jos tämä merkitsee sellaista tasapuolisen kohtelun periaatteen rikkomista, 

mukaan lukien kilpailun vääristyminen, jota ei voida korjata muulla keinoin. 

Toimivaltaisen tulojen ja menojen hyväksyjän on toimitettava muille ratkaisu- tai 

myöntämismenettelyyn osallistujille sellaiset keskeiset tiedot, joita on vaihdettu osallistujan 

osallistuessa ratkaisu- tai myöntämismenettelyn valmisteluun ensimmäisen alakohdan 

c alakohdassa tarkoitetulla tavalla tai jotka ovat tulosta tällaisesta osallistumisesta. Ennen 

edellä tarkoitettua hylkäämistä osallistujalle on annettava tilaisuus osoittaa, ettei se seikka, 

että se on osallistunut ratkaisu- tai myöntämismenettelyn valmisteluun, riko tasapuolisen 

kohtelun periaatetta. 

 

Poissulkemisperusteiden arviointi 

1. Tarjoajien on toimitettava asianmukaisesti päivätty ja allekirjoitettu kunnian ja 

omantunnon kautta annettu vakuutus, joka on liitteessä III.  

2. Kun on kyse talouden toimijoiden ryhmittymästä, kaikkien ryhmittymän jäsenten on 

täytettävä asianmukaisesti kunnian ja omantunnon kautta annettu vakuutus. 

3. Tarjoajaa, jonka kanssa sopimus tehdään, pyydetään toimittamaan seuraavat 

asiakirjatodisteet kuuden kalenteripäivän kuluessa siitä, kun sille on ilmoitettu alustavasti 

sopimuksen tekemisestä ja ennen sopimuksen allekirjoittamista: 

(a) asianmukaiset todisteet siitä, ettei se ole missään 136 artiklan 1 kohdassa 

tarkoitetuista poissulkemistilanteista 

(b) tiedot luonnollisista henkilöistä tai oikeushenkilöistä, jotka ovat kyseisen 

osallistujan hallinto-, johto- tai valvontaelimen jäseniä tai jotka käyttävät edustus-, 

päätös- tai valvontavaltaa tämän osallistujan osalta, mukaan lukien omistus- ja 

valvontarakenteeseen kuuluvat henkilöt ja yhteisöt sekä tosiasialliset edunsaajat, ja 

asianmukaiset todisteet siitä, että kukaan näistä henkilöistä ei ole missään 

136 artiklan 1 kohdan c–f alakohdassa tarkoitetuista poissulkemistilanteista 

(c) asianmukaiset todisteet siitä, että kyseisen osallistujan veloista rajoittamattomassa 

vastuussa olevat luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt eivät ole 136 artiklan 

1 kohdan a tai b alakohdassa tarkoitetussa poissulkemistilanteessa. 

4. Tarjoajaa, jonka kanssa sopimus tehdään, ei velvoiteta toimittamaan 3 kohdassa 

tarkoitettuja asiakirjatodisteita silloin kun tarjoajana on kansainvälinen järjestö, jos 

hankintaviranomainen voi tutustua todisteisiin maksutta kansallisessa tietokannassa tai 

jos tällaiset todisteet on jo toimitettu sille jonkin toisen hankintamenettelyn yhteydessä ja 

jos asiakirjojen antamisesta on kulunut enintään vuosi ja ne ovat edelleen voimassa. 

Tällöin tarjoajan on vakuutettava kunnian ja omantunnon kautta, että todisteet on jo 

toimitettu aiemman ja yksilöitävän hankintamenettelyn yhteydessä ja ettei sen tilanne ole 

muuttunut. 
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15. VALINTAPERUSTEET 

15.1. Oikeustoimikelpoisuus ja sääntelyyn liittyvä kelpoisuus 

Tarjoajan on täytettävä ainakin yksi seuraavista ehdoista: 

a) kuuluu ammatti- tai kaupparekisteriin, lukuun ottamatta kansainvälisiä järjestöjä 

b) kun on kyse palveluhankintasopimuksesta, tarjoajalla on oltava erityinen lupa, joka 

osoittaa, että sillä on valtuudet täyttää sopimus sijoittautumisvaltiossaan, tai sen on 

oltava tietyn ammattialajärjestön jäsen. 

15.2. Rahoitusta koskevat ja. taloudelliset resurssit  

Tarjoajalla on oltava riittävät taloudelliset ja rahoitusta koskevat resurssit, jotta se voi täyttää 

sopimuksen sopimusmääräysten mukaisesti sopimuksen arvo ja laajuus huomioon ottaen. Jos 

Euroopan parlamentti epäilee toimitettujen tietojen valossa tarjoajan rahoitusta koskevia 

resursseja tai jos ne osoittautuvat riittämättömiksi sopimuksen täyttämistä varten, tarjous 

voidaan hylätä, eikä tarjoajalla ole tällöin oikeutta rahalliseen korvaukseen. 

Hankinnan kohde huomioon ottaen Euroopan parlamentti edellyttää lisäksi, että tähän 

tarjouskilpailuun osallistuvilla tarjoajilla on taloudelliset ja rahoitusta koskevat 

vähimmäisresurssit, joita arvioidaan seuraavien tietojen perusteella: 

- 750 000 euron vähimmäisliikevaihto sopimuksen kohteena olevalla toimialalla kolmella 

viimeksi päättyneellä tilikaudella 

- ammatinharjoittajan vähimmäistason vastuuvakuutus. 

Rahoitusta koskevia ja taloudellisia resursseja arvioidaan seuraavien asiakirjojen 

perusteella, jotka tarjoajien on toimitettava: 

- todiste ammatinharjoittajan vastuuvakuutuksesta 

- tilinpäätöslaskelmat (taseet, tuloslaskelmat ja kaikki muut rahoitustiedot) tai otteet niistä 

enintään kolmelta viimeksi päättyneeltä varainhoitovuodelta  

- selvitys kokonaisliikevaihdosta ja liikevaihdosta sopimuksen kohteena olevalla 

toimialalla enintään kolmelta viimeksi kuluneelta varainhoitovuodelta, joilta tiedot ovat 

saatavilla. 

 

Jos tarjoaja ei voi toimittaa pyydettyjä asiakirjoja, se voi osoittaa taloudelliset ja rahoitusta 

koskevat resurssinsa jollakin muulla Euroopan parlamentin asianmukaiseksi katsomalla 

asiakirjalla. 

Tarjoaja voi lisäksi hyödyntää muiden yhteisöjen valmiuksia riippumatta sen ja näiden 

yhteisöjen välisten yhteyksien oikeudellisesta luonteesta. Sen on tällöin osoitettava Euroopan 

parlamentille, että sillä on saatavillaan sopimuksen täyttämiseen tarvittavat resurssit, 

esimerkiksi esittämällä kyseisiltä yhteisöiltä saamansa sitoumus, jonka mukaan ne asettavat 

resursseja sen käyttöön. Jos Euroopan parlamentti epäilee kolmannen osapuolen sitoumusta 

tai sen rahoitusta koskevia resursseja, sillä on oikeus hylätä ehdokkuus tai jätetty tarjous. Se 

voi vaatia, että tarjoaja ja kyseiset muut yhteisöt ovat yhteisvastuussa sopimuksen 

täyttämisestä. 

Talouden toimijoiden ryhmittymä voi samoin edellytyksin hyödyntää ryhmittymän jäsenten 

tai muiden yhteisöjen valmiuksia. 
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Tarjoaja voi lisäksi hyödyntää yhden tai useamman alihankkijan taloudellisia resursseja siinä 

määrin kuin nämä sitoutuvat osallistumaan sopimuksen täyttämiseen. Tällöin Euroopan 

parlamentti arvioi alihankkijan/alihankkijoiden resurssit suhteessa sen/niiden osuuteen 

sopimuksen täyttämisessä. 

15.3. Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys 

Tarjoajalla on oltava riittävä tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys, jotta se voi 

täyttää sopimuksen sopimusmääräysten mukaisesti sopimuksen arvo ja laajuus huomioon 

ottaen. Jos Euroopan parlamentti epäilee toimitettujen tietojen valossa tarjoajan teknistä 

suorituskykyä tai ammatillista pätevyyttä, tai jos ne osoittautuvat selvästi riittämättömiksi 

sopimuksen täyttämistä varten, tarjous voidaan hylätä, eikä tarjoajalla ole tällöin oikeutta 

rahalliseen korvaukseen. 

Hankinnan kohde huomioon ottaen Euroopan parlamentti edellyttää, että tähän 

tarjouskilpailuun osallistuvilla tarjoajilla on seuraava tekninen suorituskyky ja ammatillinen 

pätevyys: 

- vähintään kolmen vuoden kokemus kyseisessä hankinnassa edellytettyjä palveluja 

vastaavista palveluista. 

Talouden toimijoiden tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys osoitetaan 

toimittamalla seuraavat asiakirjat: 

– luettelo tärkeimmistä palvelutoimituksista viimeksi kuluneilta kolmelta vuodelta sekä 

tiedot niiden arvosta, ajankohdasta sekä julkisista tai yksityisistä asiakkaista ja 

pyydettäessä asiakkaiden antamat lausunnot 

– soveltuvissa tapauksissa todiste alla kuvattujen ympäristö- ja laadunhallintajärjestelmien 

perustamisesta ja/tai niitä koskeva sertifionti. 

 

Tarjoaja voi lisäksi hyödyntää muiden yhteisöjen valmiuksia riippumatta sen ja näiden 

yhteisöjen välisten yhteyksien oikeudellisesta luonteesta. Sen on tällöin osoitettava Euroopan 

parlamentille, että sillä on saatavillaan sopimuksen täyttämiseen tarvittavat resurssit, 

esimerkiksi esittämällä kyseisiltä yhteisöiltä saamansa sitoumus, jonka mukaan ne asettavat 

resursseja sen käyttöön. Jos Euroopan parlamentti epäilee kolmannen osapuolen sitoumusta 

tai sen ammatillista pätevyyttä ja/tai sen teknistä suorituskykyä, sillä on oikeus hylätä 

ehdokkuus tai jätetty tarjous. 

Joka tapauksessa tarjoaja voi aina hyödyntää yhden tai useamman alihankkijan teknistä 

suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä siinä määrin kuin nämä sitoutuvat osallistumaan 

sopimuksen täyttämiseen. Tällöin Euroopan parlamentti arvioi alihankkijan/alihankkijoiden 

resurssit suhteessa sen/niiden osuuteen sopimuksen täyttämisessä. 

Jos Euroopan parlamentti toteaa, että tarjoajalla on eturistiriitoja, jotka voivat vaikuttaa 

kielteisesti sopimuksen täyttämiseen, se voi katsoa, että tarjoaja ei kykene täyttämään 

sopimusta. 

Ympäristöasioiden hallintaa koskevat standardit 

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa jäljennös riippumattoman laitoksen laatimasta 

todistuksesta siitä, että tarjoaja noudattaa Euroopan ympäristöasioiden hallinta- ja 

auditointijärjestelmää (EMAS) tai kansainvälistä standardia ISO 14001 taikka vastaavaa. 

Euroopan parlamentti hyväksyy Euroopan unionin jäsenvaltioon sijoittautuneen laitoksen 

antamat vaadittuja todistuksia vastaavat todistukset. 
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Sertifioinnin laatineen riippumattoman laitoksen on oltava Euroopan unionin lainsäädännön 

taikka eurooppalaisten tai kansainvälisten varmentamisstandardien mukainen. Jos näin ei ole, 

Euroopan parlamentti ei hyväksy sertifiointia todistuksena tarjoajan 

vaatimustenmukaisuudesta. 

Jos tarjoaja ei voi toimittaa vaadittuja todistuksia, se voi toimittaa muita todisteita, joiden 

avulla Euroopan parlamentti voi arvioida, onko se ottanut käyttöön ympäristöasioiden 

hallintatoimenpiteitä, jotka vastaavat vaadituissa ympäristöstandardeissa määrättyjä 

toimenpiteitä. 

Laadunhallintastandardit 

Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa jäljennös riippumattoman laitoksen laatimasta 

todistuksesta siitä, että tarjoaja noudattaa tunnustettua laadunhallintastandardia, kuten ISO 

9000 -standardisarjaa tai vastaavaa. Euroopan parlamentti hyväksyy Euroopan unionin 

jäsenvaltioihin sijoittautuneiden laitosten tai muiden riippumattomien akkreditoitujen 

laitosten antamat vastaavat todistukset. 

Joka tapauksessa sertifioinnin laatineen riippumattoman laitoksen on noudatettava 

varmentamista koskevia eurooppalaisia standardisarjoja. 

Jos tarjoaja ei voi toimittaa vaadittua sertifiointia, Euroopan parlamentti voi hyväksyä myös 

muita todisteita toimenpiteistä, jotka vastaavat vaadituissa laadunvarmistusstandardeissa 

määrättyjä toimenpiteitä. 

16. RATKAISUPERUSTEET 

Sopimus tehdään hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen perusteella. 

Tarjoukset arvioidaan seuraavien perusteiden pohjalta: 

1) hinta 

2) hankkeen maantieteellinen sijainti  

3) päästöhyvitysten laatu – seurantavaatimukset  

4) kestävän kehityksen indikaattoreihin ja Gold Standard -hyväksyntään liittyvien 

päästöhyvitysten laatu. 

 

Hintaperuste – 1: 

Tarjousten arvioijat myöntävät hintaperusteelle enintään 30 pistettä. 

 

Tarjouksen kokonaishinta lasketaan painottamalla kullekin hankkeelle tarjottu hinta ja 

asianomaisella hankkeella tarjottujen hyvitysten määrä. 

 

Hinnaltaan halvimmalle tarjoukselle, joka täyttää vaaditut poissulkemis- ja valintaperusteet 

ja joka on näissä eritelmissä vahvistettujen teknisten vähimmäisvaatimusten mukainen, 

myönnetään enimmäismäärä 30 pistettä. 

 

Muut tarjoukset saavat pisteitä suhteessa halvimpaan tarjoukseen. Hinnan perusteella 

annettavien pisteiden myöntämisessä käytetään seuraavaa laskentakaavaa: 

(Pm / Po) * myönnettävien pisteiden enimmäismäärä 

Pm: halvimman tarjouksen hinta 
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Po: arvioitavan tarjouksen hinta 

 

Laatuperusteet 

 

Eri laatuperusteita painotetaan seuraavasti: 

 

- laatuperuste 2: enintään 40 pistettä 

- laatuperuste 3: enintään 15 pistettä 

- laatuperuste 4: enintään 15 pistettä 

 

Jokaisen tietyssä tarjouksessa tarjotun hankkeen laatu pisteytetään ensin erikseen. Sen 

jälkeen tarjouksen laatupisteiden yhteismäärä lasketaan painottamalla kullekin hankkeelle 

annetut pisteet sekä kyseiseen hankkeeseen liittyvien hyvitysten määrä. 

 

Laatuperuste 2 – maantieteellinen sijainti 

–  Etusija annetaan tarjouksille, joiden päästöhyvitykset liittyvät tämän tarjouspyynnön 

teknisissä eritelmissä määritetyissä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maissa (AKT-

maat) toteutettaviin hankkeisiin. Näissä maissa toteutettaville hankkeille annetaan näin 

ollen maksimipisteet tämän laatuperusteen osalta (40 pistettä). 

 

–  Hankkeille, jotka toteutetaan muissa kuin AKT-maissa, eli hankkeille, jotka toteutetaan 

Euroopan naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvissa maissa, joilla on hyväksytty kansallinen 

toimintasuunnitelma, hankkeille, jotka toteutetaan Euro–Välimeri-alueen kumppanuuden 

(Euromed) piiriin kuuluvissa tai Välimeren unionin maissa, sekä hankkeille, jotka 

toteutetaan EU:n ehdokasvaltioissa tai jäsenvaltioissa, annetaan enintään 10 pistettä. 

 

Laatuperuste 3 – ostettujen hyvitysten vaikutuksia koskevien tietojen laatu 

Hankkeeseen/Hankkeisiin ja ostettuihin hyvityksiin liittyvät ympäristöhyödyt on esitettävä 

selkeästi. Hankkeen/Hankkeiden vaikutuksista on toimitettava seuraavat tiedot: hankkeen 

tarkka maantieteellinen sijainti / tarkat maantieteelliset sijainnit (alue, kaupungit) sekä 

hankkeen/hankkeiden vaikutus kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen (tarkat luvut, 

mukaan lukien tiedot määristä hiilidioksidiekvivalentteina ilmaistuina). Tiedotusaineistolla 

olisi osoitettava, miten ja missä määrin hankkeella/hankkeilla saadaan aikaan 

kasvihuonekaasupäästöjen väheneminen määrällä, joka vastaa Euroopan parlamentin 

kaikkien tarjouspyyntöön osallistuvien toimielinten puolesta ostamia päästöhyvityksiä. 

Tämän perusteen osalta voidaan myöntää enintään 15 pistettä. 

 

Laatuperuste 4 – Gold Standard -hyväksyntään ja kestävän kehityksen indikaattoreihin 

liittyvien hyvitysten laatu 

 

Tämän tarjouspyynnön teknisissä eritelmissä määritetyissä kehitysmaissa toteutettavien 

hankkeiden on oltava Gold Standard -hyväksynnän saaneita hankkeita tai puhtaan kehityksen 

mekanismin mukaisia Gold Standard -hankkeita. 

 

Puhtaan kehityksen mekanismin mukaisille Gold Standard -hankkeille, jotka vaikuttavat 

myönteisesti suurimpaan määrään ”Gold Standard -passissa” luetelluista kestävän kehityksen 
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indikaattoreista, annetaan maksimipisteet tämän laatuperusteen osalta. Annettujen pisteiden 

määrä vähenee suhteessa täytettyihin indikaattoreihin3. 

 

Tämän perusteen osalta voidaan myöntää enintään 15 pistettä. Muu kuin puhtaan kehityksen 

mekanismin mukainen Gold Standard -hanke voi saada enintään viisi pistettä tämän 

laatuperusteen osalta. 

 

Tarjouksen laatupisteiden yhteismäärä lasketaan seuraavasti: 

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

QT : tarjouksen laatupisteiden yhteismäärä 

Q1 : ensimmäisen tarjotun hankkeen laatupisteet 

C1: tarjottujen ensimmäisestä hankkeesta peräisin olevien päästöhyvitysten määrä liitteessä 

I.B (Hintataulukko) ilmoitetun mukaisesti 

 

Tämän jälkeen hinta-laatusuhteen arvioinnissa sovelletaan seuraavaa: 

Hinnan perusteella saatujen pisteiden määrä [(Pm / Po) * myönnettävien pisteiden 

enimmäismäärä] lisätään laatuperusteita arvioitaessa saatujen pisteiden määrään. 

 

Ensimmäiseksi tulee tarjous, joka saa eniten pisteitä. 

                                                 
3 Ilmanlaatu, veden laatu ja määrä, maan kunto, muut pilaavat aineet, biologinen monimuotoisuus, 

työllisyyden laatu, köyhien toimeentulo, kohtuuhintaisten ja puhtaiden energiapalvelujen saatavuus, 

inhimilliset ja institutionaaliset valmiudet, työllisyysaste ja tulonmuodostus, maksutase ja investoinnit, 

teknologiasiirrot ja teknologinen omavaraisuus. 


