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1. BEVEZETÉS 

Ezen ajánlati dokumentáció a tárgyban szereplő szerződéshez készült közbeszerzési 

dokumentáció szerves részét képezi. E közbeszerzési dokumentumok a következőket 

foglalják magukba: 

– az ajánlattételre felhívó levél; 

– az ajánlat benyújtásának feltételei; 

– ajánlati dokumentáció és mellékletei; valamint 

– a közbeszerzési hirdetmény; 

– valamint egy szerződésminta és mellékletei. 

E kiírási feltételek az alábbi mellékleteket tartalmazzák, amelyek szerves részét képezik: 

I.A melléklet:  Műszaki előírások 

I.B. melléklet: Ártábla 

II. melléklet:  Az Európai Parlament környezetvédelmi politikája 

III. melléklet:  Az ajánlattevő nyilatkozata a kizárási kritériumokról és a kiválasztási 

kritériumokról 

IV. melléklet:  A beszállító pénzügyi adatlapja 

V. melléklet:  Gazdasági szereplők csoportosulásaira vonatkozó adatlap 

VI. melléklet:  Nyilatkozat az alvállalkozókról 

VII. melléklet:  Pénzügyi adatlap 

VIII. melléklet:  Az ajánlat elküldésekor az ajánlatot tartalmazó belső és külső 

borítékokra ragasztandó címke 
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I . RÉSZ – ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

Az Európai Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 2018. 

július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseinek 

megfelelően az Európai Parlament úgy határozott, hogy közzéteszi a jelen ajánlattételi 

felhívást, melynek célja közvetlen szerződés kötése (üvegházhatású gáz) 

kibocsátáskompenzációs egységek vásárlása tekintetében az Európai Parlament, az Európai 

Központi Bank, az Európai Unió Bírósága, az Európai Számvevőszék, az Európai Gazdasági 

és Szociális Bizottság és a Régiók Európai Bizottsága üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 

ellentételezése érdekében a 2019-es évre vonatkozóan. 

Ezen ajánlattételi felhívásra vonatkozóan az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2020/S 097-

230769-2020 19/05/2020 -án 2020/S 097-230769 számon versenytárgyalási felhívás 

közzétételére került sor. 

3. A KÖZBESZEZÉS LEÍRÁSA, CÉLJA ÉS BECSÜLT ÉRTÉKE  

Az ajánlati felhívás intézményközi. 

 

A közbeszerzési eljárásban a következő európai uniós intézmények vesznek részt: 

 

 az Európai Parlament mint az ajánlati felhívás legfőbb intézménye, amely a szolgáltatási 

szerződést a többi intézmény nevében aláírja; 

 Európai Központi Bank 

 az Európai Unió Bírósága  

 Európai Számvevőszék 

 az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

 a Régiók Európai Bizottsága 

 

Az intézményközi eljárásokra a következőképpen kerül sor: a Parlament ajánlati felhívást 

tesz közzé, a részt vevő intézményekkel együttműködve értékeli az ajánlatokat és a fent 

említett részt vevő intézmények nevében aláírja az így létrejött szolgáltatási szerződést. 

 

Ennélfogva a vállalkozó valamennyi fent említett részt vevő intézmény számára fogja 

nyújtani a szolgáltatást. 

 

A részt vevő intézmények az (EU) 2017/1505 rendelettel módosított, a szervezeteknek a 

közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes 

részvételéről szóló 1221/2009/EK rendelettel összhangban folyamatosan törekszenek 

környezetvédelmi hatékonyságuk javítására.  

Mivel a részt vevő intézmények környezetpolitikája elsősorban a kibocsátások megelőzésén 

vagy korlátozásán alapszik, a szén-dioxid-kibocsátás ellentételezése az éghajlatváltozás 

kezelésére irányuló stratégiájuk fontos részét képezi. Jóllehet az ellentételezés nem vehető 

közvetlenül figyelembe az intézmények szénlábnyomának kiszámítása és lehetséges 

csökkentése tekintetében, ám alkalmazható azokban az esetekben, amikor a saját szén-

dioxid-kibocsátás elkerülhetetlen vagy tovább nem csökkenthető. 

Az Európai Parlament Elnöksége 2015. október 7-én hozta a következő határozatokat, 

amelyek az ellentételező szerződés alapját képezik: 
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„ 

 megállapodik a Parlament szén-dioxid-kibocsátása teljes mennyiségének 

ellentételezésében, beleértve az EP-képviselők repülőútjait származási országuk, 

illetve Brüsszel és Strasbourg között, éves alapon [...]; 

 

 jóváhagy e célból az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok csoportjában (AKCS-

országok) végrehajtandó projekteket, illetve – amennyiben ilyenek nem állnak 

rendelkezésre – vagy az európai szomszédságpolitika által lefedett, a nemzeti 

cselekvési tervek keretében kialakított projektekkel rendelkező országokban, vagy az 

euromediterrán partnerség (EuroMed)/Unió a Mediterrán Térségért (UfM) által 

lefedett országokban, uniós tagjelölt országokban vagy uniós tagállamokban 

végrehajtandó projekteket; 

 megállapodik a széles körben elismert „Gold Standardˮ kijelölésében a fejlődő 

országokban megvalósítandó ellentételezési projektek minőségi szabványaként.” 

Ezen szolgáltatási szerződés célja a részt vevő intézmények összesített szénlábnyomának 

ellentételezése a 2019-es évre vonatkozóan, a fent említett határozattal összhangban.  

2019-ben az összes részt vevő intézmény elkerülhetetlen szén-dioxid-kibocsátásának 

összesített számított mennyisége 188 000 tonna CO2-egyenérték volt, tehát a jelen 

szerződés keretében, egyszeri műveletként erre a mennyiségre vonatkozóan van szükség 

kibocsátáskompenzációs egységek vásárlására. 

Az egységeket a részt vevő európai intézmények üvegházhatásúgáz-kibocsátásának 

ellentételezésére használják fel a következő arányban: 

 

Részt vevő intézmények 

 

Százalék 

 

Tonna CO2-

kibocsátás 

Felső 

határ EUR-

ban 

Európai Parlament 64,37% 121 000 242 000 

Európai Központi Bank 8,51% 16 000  32 000  

Az Európai Unió Bírósága 12,23% 23 000 46 000 

Európai Számvevőszék 5,85% 11 000 22 000 

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 

és a Régiók Bizottsága 

9,04% 17 000 34 000 

ÖSSZESEN 100% 188 000 376 000 

 

Az igényelt kompenzációs egységeknek a fent említett választható országok tekintetében, 

2014. január 1. és 2019. december 31. közötti időszakban kellett keletkezniük. 

A szerződés maximális teljes értéke 376 000 euró. 

A szerződés teljes időtartama 12 hónap. A szerződés teljesítése nem kezdődhet meg a 

szerződés aláírása előtt. 

A szerződés természetére tekintettel az eljárás és a szerződés teljesítése során alkalmazandó 

munkanyelv az angol. 
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Különös figyelmet kell fordítani a költségvetési rendelet I. mellékletének 20.6. pontjára1  

4. RÉSZVÉTEL A PÁLYÁZATI ELJÁRÁSBAN 

A pályázati eljárásban való részvétel azonos feltételek mellett nyitva áll az Európai Unió 

összes tagállamán belüli valamennyi természetes vagy jogi személy, illetve közintézmény 

előtt, illetve az Európai Unióval a közbeszerzés területén a jelen ajánlattételi felhívás tárgyát 

képező közbeszerzési szerződéshez hozzáférést biztosító különmegállapodással rendelkező 

harmadik országok természetes vagy jogi személyei, illetve közintézményei előtt, a 

különmegállapodásban megállapított feltételek mellett. 

A részvételi jogosultság megállapítása érdekében az ajánlattevőknek meg kell adniuk, hogy 

melyik államban rendelkeznek székhellyel vagy állandó lakhellyel. Emellett be kell 

nyújtaniuk azokat a nemzeti jogszabályaik által előírt bizonyítékokat vagy más egyenértékű 

bizonyítékokat, amelyek lehetővé teszik az Európai Parlament számára származásuk 

ellenőrzését. 

Felhívjuk figyelmét, hogy az EU és az Egyesült Királyság közötti kilépési megállapodás2 

2020. február 1-jei hatálybalépését követően és különösen annak 127. cikke (6) bekezdése, 

valamint 137. és 138. cikke értelmében az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel, 

illetve székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személyekre való hivatkozásokat úgy 

kell értelmezni, hogy azok magukban foglalják az Egyesült Királyságban lakóhellyel, illetve 

székhellyel rendelkező természetes vagy jogi személyeket is. Az Egyesült Királyság lakosai 

és jogalanyai tehát  jogosultak részt venni ezen az ajánlattételi felhíváson. 

 

5. GAZDASÁGI SZEREPLŐK CSOPORTOSULÁSAI  

Amennyiben az ajánlat benyújtója gazdasági szereplők csoportosulása, az ajánlathoz 

kötelezően ki kell tölteni és mellékelni kell az V. mellékletet. 

Gazdasági szereplők együttesen is nyújthatnak be ajánlatot. Az Európai Parlament fenntartja 

magának a jogot arra, hogy az ajánlatot elnyerő csoportosulásnak feltételül szabja, hogy 

meghatározott gazdasági társasági formát öltsön, ha ez a szerződés megfelelő 

végrehajtásához szükséges. Ezt a feltételt az Európai Parlament a közbeszerzés odaítélésének 

folyamata során bármikor, de minden esetben még a szerződés aláírása előtt közli. 

A gazdasági szereplők csoportosulásának legkésőbb a szerződés aláírásáig igazolnia kell 

gazdasági társasági formáját, amennyiben elnyeri a szerződést. E gazdasági társasági forma 

az alábbiak egyike lehet: 

- valamelyik tagállamban elismert jogi személyiséggel rendelkező jogalany; 

                                                 
1 A költségvetési rendelet I. mellékletének 20.6. pontja: „Az ajánlatkérő szerv dönthet úgy, hogy egy adott 

gazdasági szereplő nem rendelkezik a szerződés megfelelő minőségi szabványt kielégítő teljesítéséhez 

szükséges szakmai alkalmassággal, amennyiben megállapította, hogy a gazdasági szereplő esetében 

összeférhetetlenség áll fenn, és az hátrányosan befolyásolhatja a szerződés teljesítését.” 

2 Megállapodás a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai 

Atomenergia-közösségből történő kilépéséről 
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- jogi személyiség nélküli jogalany, amely azonban kielégítő módon biztosítja az Európai 

Parlament szerződéses érdekeinek védelmét (az érintett tagállamtól függően ez lehet 

például konzorcium vagy ideiglenes társulás); 

- az együttműködési formát biztosító képviseleti meghatalmazás, illetve ezzel egyenértékű 

dokumentum valamennyi fél által történő aláírása. 

A gazdasági csoportosulás tényleges jogállását az ajánlathoz csatolt, a csoportosulás tagjai 

által aláírt dokumentum vagy megállapodás igazolja. 

Kivételes esetben e dokumentumokat vagy megállapodásokat az ajánlat benyújtási 

határidejét követően is meg lehet küldeni és/vagy módosítani, de semmiképpen sem az 

ajánlattételi felhívás eredményének az ajánlattevőkkel való közlését követően. Az Európai 

Parlament fenntartja magának a jogot, hogy elutasítsa az ajánlatot, ha a csoportosulás tagjai 

közötti megállapodás tartalmát az eljárás során módosítják, ha az nem rendelkezik a tagok 

egyetemleges felelősségéről vagy ha a benyújtott ajánlat nem tartalmaz egyetlen jogi értékkel 

bíró megállapodást sem. 

Az Európai Parlament más, a fentiektől eltérő gazdasági társasági formákat is elfogad azzal 

a feltétellel, hogy e gazdasági társaságok biztosítják a tagok egyetemleges felelősségét és 

összeegyeztethetők a szerződés teljesítésével. Ugyanakkor az Európai Parlament a gazdasági 

csoportosulással kötendő szerződésben kifejezetten utal a tagok egyetemleges felelősségének 

fennállására. Ezen túlmenően az ajánlatkérő fenntartja azt a jogát, hogy szerződésben írja elő 

a tagok képviselete, és többek között a nevükben számla kiállítása tekintetében is 

felhatalmazott közös megbízottra vonatkozó kötelezettséget. 

Amennyiben az ajánlatot gazdasági szereplők csoportosulásai nyújtják be, pontosan fel kell 

tüntetniük a csoport minden egyes tagjának szerepét, képesítéseit és szakmai tapasztalatait. 

Az ajánlatot a gazdasági szereplőknek közösen kell benyújtaniuk, és az ajánlat benyújtásával 

elismerik egyetemleges felelősségüket. 

Gazdasági csoportosulás esetében minden egyes tagnak be kell nyújtania az igazolást, hogy 

joga van a közbeszerzési eljárásban való részvételhez (jogosultság), valamint a kizárási és a 

kiválasztási kritériumokra vonatkozó bizonyító dokumentumokat. A kiválasztási feltételek 

tekintetében az Európai Parlament beszámíthatja a csoportosulás minden tagjának 

alkalmasságát, amikor megállapítja, hogy az ajánlattevő rendelkezik-e a szerződés 

teljesítéséhez szükséges eszközökkel. Ebben az esetben a tagok kötelezik magukat, hogy a 

szerződés végrehajtásához szükséges eszközöket egymás rendelkezésére bocsátják. 

6. AZ AJÁNLATTEVŐ SZÉKHELYE SZERINTI ORSZÁG 

Az ajánlattevőknek meg kell jelölniük a letelepedésük szerinti országot, és be kell nyújtaniuk 

az adott ország joga szerint általában elfogadott, ezt igazoló dokumentumokat. 

7. ALVÁLLALKOZÓK ALKALMAZÁSA 

Alvállalkozók alkalmazása megengedett. 

Amennyiben az ajánlattevő alvállalkozó(k) szolgáltatását veszi igénybe, az ajánlathoz 

kötelezően ki kell tölteni és mellékelni kell a VI. mellékletet. 

Az ajánlatban a lehető legrészletesebben fel kell tüntetni, hogy az ajánlattevő a szerződés 

mely részének teljesítését kívánja alvállalkozóra bízni, és meg kell nevezni az 

alvállalkozókat. Az odaítélési eljárás és a szerződés teljesítése során az Európai Parlament 
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fenntartja magának a jogot , hogy megkövetelje, hogy az ajánlattevők tájékoztassák őt a 

javasolt alvállalkozó(k) pénzügyi, gazdasági, technikai és szakmai alkalmasságáról. Az 

Európai Parlament igényt tarthat az annak megítéléséhez szükséges bizonyítékokra, hogy az 

alvállalkozók esetében nem áll-e fenn a meghatározott kizárási feltételek valamelyike. Az 

ajánlattevőket tájékoztatják arról, hogy a javasolt alvállalkozók nem lehetnek a költségvetési 

rendelet 136–141. cikkében leírt, az Európai Unió közbeszerzési eljárásaiból való kizárást 

okozó helyzetben. 

Abban az esetben, ha a szerződés jelentős részének teljesítését alvállalkozókra bízzák, az 

Európai Parlament ellenőrizni fogja, hogy az alkalmazni kívánt alvállalkozók megfelelnek-e 

a vonatkozó kiválasztási kritériumoknak. 

Az Európai Parlamentnek jogában áll elutasítani azokat az alvállalkozókat, akik nem tesznek 

eleget a kiválasztási kritériumoknak (lásd a 15. pontot), és/vagy akik esetében a kizárási 

kritériumok (lásd a 14. pontot) bármelyike fennáll. 

A szerződő félnek ugyanakkor tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet, ha az ajánlatában 

nem szereplő módon utólag alvállalkozókat kíván alkalmazni. Az engedélyezésre jogosult 

tisztviselő fenntartja magának a jogot, hogy elfogadja vagy elutasítsa a javasolt alvállalkozót. 

Az engedélyezésre jogosult tisztviselő igényt tarthat az annak megítéléséhez szükséges 

bizonyítékokra, hogy az alvállalkozó(k) eleget tesz(nek)-e a meghatározott feltételeknek. Az 

Európai Parlament az engedélyt mindig írásban adja meg.  

Amennyiben a közbeszerzési szerződést olyan ajánlattevőnek ítélik oda, aki ajánlatában 

alvállalkozókat szerepeltet, úgy a szerződés magában foglalja az alvállalkozó alkalmazására 

vonatkozó engedélyt. 

8. VÁLTOZATOK 

Változatok nem engedélyezettek.  

9. DÍJAZÁS  

A díjazás fix és nem módosítható.  

Az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv 3. cikke értelmében az 

árajánlatot hozzáadottérték-adótól és más egyenértékű adóktól mentesen kell megtenni.  

Az árajánlatnál feltétel, hogy az átalánydíj legyen, mindent magába foglaljon és euróban 

legyen megadva azon országok esetében is, melyek nem tagjai az euróövezetnek. Az ez 

utóbbi országokból származó ajánlattevők esetében az ajánlatot nem lehet módosítani az 

árfolyamok változása miatt. Az árfolyam kiválasztása az ajánlattevő feladata, és ő vállalja az 

annak változásából adódó kockázatokat is. 

Az ajánlattevőknek az áraikat az I.B. mellékletben tartalmazott, megfelelően kitöltött és aláírt 

ártábla alkalmazásával kell megadniuk, annak bárminemű kiegészítése vagy módosítása 

nélkül. 

10. PÉNZÜGYI BIZTOSÍTÉKOK 

Nem alkalmazandó. 
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11. KÖRNYEZETVÉDELMI RENDELKEZÉSEK 

Az Európai Parlament környezetvédelmi politikája 

Amennyiben az ajánlattevő elnyeri a szerződést, kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 

teljesítése során szigorúan betartja a hatályos környezetvédelmi jogszabályokat. Ezzel 

kapcsolatban megjegyzendő, hogy az Európai Parlament a 2009. november 25-i 

1221/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően az EMAS 

környezetvédelmi irányítási rendszert alkalmazza. E tekintetben az engedélyezésre jogosult 

szolgálat ezen ajánlati dokumentáció II. mellékletében további információkat közöl. A 

szerződés elnyerőjének gondoskodnia kell arról, hogy az Európai Parlament számára dolgozó 

valamennyi munkatársa ismerje az Európai Parlament által általánosságban az EMAS 

programjáról és a konkrét környezetvédelmi intézkedések gyakorlati végrehajtásáról átadott 

információkat is. Az Európai Parlament kérheti a szerződés elnyerőjétől annak igazolását, 

hogy a szerződéses munkálatokban közreműködő minden személy részesült a szükséges és 

(technikai, biztonsági és környezetvédelmi szempontból) megfelelő képzésben a biztonsági 

szabályok betartása, valamint a használandó berendezések és termékek megfelelő kezelése 

tekintetében, ideértve a helytelen kezelés esetén vagy egyéb szükséghelyzetben megteendő 

intézkedéseket is. 

12. ESÉLYEGYENLŐSÉGET TÁMOGATÓ POLITIKA 

Amennyiben az ajánlattevő elnyeri a szerződést, kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 

teljesítése során a megkülönböztetésmentesség és egyenlőség európai uniós Szerződésekben 

szereplő elve teljes körű alkalmazásának biztosításával az egyenlőséget és a sokszínűséget 

elősegítő politikát folytat. A szerződés elnyerője vállalja, hogy olyan munkakörnyezetet 

teremt, tart fenn és támogat, amely nyílt, befogadó, tiszteletben tartja az emberi méltóságot, 

az esélyegyenlőség elveit, és három fő prioritást tart szem előtt: 

- férfiak és nők közötti egyenlőség;  

- fogyatékkal élők alkalmazása és integrálása;  

- a munkaerő-felvétel előtt álló minden lehetséges nemi, faji, etnikai származáson, 

valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, életkoron és szexuális orientáción 

alapuló akadály és ilyen alapokon történő mindennemű megkülönböztetés felszámolása.  

13. A KERETSZERZŐDÉSEK TELJESÍTÉSE 

Nem alkalmazandó.  
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II. RÉSZ – KIZÁRÁSI, KIVÁLASZTÁSI ÉS ODAÍTÉLÉSI KRITÉRIUMOK 

14. KIZÁRÁSI KRITÉRIUMOK 

A költségvetési rendelet kizárási kritériumokról és azok alkalmazásáról szóló 136–141. 

cikkének teljes szövege megtalálható az Európai Unió Hivatalos lapjában (L 193, 2018. július 

30., 1–222.o.) Az ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy nincsenek a fenti cikkekben 

említett helyzetek egyikében sem. 

A költségvetési rendelet 136. cikke (részletek): az alábbiakban csak az 1., 4., 6. és 7. szakaszt 

vesszük át. 

1. Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő köteles kizárni a 135. cikk (2) 

bekezdésében említett személyt vagy szervezetet az e rendelet hatálya alá tartozó odaítélési 

eljárásokban való részvétel vagy az uniós források felhasználása céljára való kiválasztás 

lehetőségéből, ha ez a személy vagy szervezet az alábbiak közül egy vagy több kizárást 

indokoló helyzetben érintett: 

a) a személy vagy a szervezet csődeljárás, fizetésképtelenségi vagy felszámolási eljárás 

alatt áll, a vagyonát végelszámoló vagy bíróság kezeli, a hitelezőkkel csődegyezséget kötött, 

üzleti tevékenységét felfüggesztette, vagy az uniós vagy a nemzeti jogban meghatározott 

hasonló eljárás következtében az előbbiekhez hasonló helyzetben van; 

b) jogerős ítélet vagy jogerős közigazgatási határozat megállapította, hogy a személy 

vagy szervezet megszegte az alkalmazandó jog szerinti adófizetési vagy 

társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségét; 

c) jogerős ítélet vagy jogerős közigazgatási határozat megállapította, hogy a személy 

vagy szervezet súlyos szakmai kötelezettségszegést követett el azáltal, hogy megsértette a 

szakmai tevékenységére vonatkozó törvényeket, rendeleteket vagy etikai normákat, vagy a 

szakmai hitelességét befolyásoló, szándékosságra vagy súlyos gondatlanságra utaló 

jogellenes magatartást tanúsított, beleértve különösen az alábbiakat: 

i. csalárd vagy gondatlan módon félrevezető információt szolgáltatott a kizárási 

kritériumok fennállásának vagy a jogosultsági feltételek és a kiválasztási szempontok 

teljesülésének ellenőrzése céljára, vagy a jogi kötelezettségvállalás teljesítése során; 

ii. a verseny torzítására irányuló megállapodást kötött más személlyel vagy 

szervezetekkel; 

iii. szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat sértett; 

iv. az odaítélési eljárás során megkísérelte befolyásolni az illetékes engedélyezésre 

jogosult tisztviselő döntését; 

v. olyan bizalmas információkat próbált megszerezni, amelyek jogtalan előnyöket 

biztosítanának számára az odaítélési eljárásban; 

d) jogerős ítélet megállapította, hogy a személy vagy szervezet elkövette az alábbiak 

valamelyikét:  

i. csalás, az (EU) 2017/1371 európai parlamenti és tanácsi irányelv 3. cikkének és az 

1995. július 26-i tanácsi jogi aktusban kidolgozott, az Európai Közösségek pénzügyi 

érdekeinek védelméről szóló egyezmény 1. cikkének értelmében;  
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ii. korrupció, az (EU) 2017/1371 irányelv 4. cikkének (2) bekezdésében vagy aktív 

korrupció az 1997. május 26-i tanácsi jogi aktusban kidolgozott, az Európai Közösségek 

tisztviselőit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselőit érintő korrupció elleni 

küzdelemről szóló egyezmény 3. cikkében meghatározottak szerint, vagy a 2003/568/IB 

tanácsi kerethatározat 2. cikkének (1) bekezdésében említett magatartás, vagy az egyéb 

alkalmazandó jogszabályokban meghatározott korrupció;  

iii. bűnszervezethez kapcsolódó magatartás a 2008/841/IB tanácsi kerethatározat 2. 

cikkében említettek szerint;  

iv. pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás, az (EU) 2015/849 európai parlamenti és 

tanácsi irányelv 1. cikkének (3), (4) és (5) bekezdésében foglaltak szerint;  

v. terrorista bűncselekmények vagy terrorista tevékenységekkel összefüggő 

bűncselekmények, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat 1. cikkében és 3. cikkében 

meghatározottak szerint, vagy ilyen bűncselekményre való felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet 

az említett határozat 4. cikkében foglaltak szerint;  

vi. gyermekmunka vagy az emberkereskedelemmel kapcsolatos egyéb 

bűncselekmények, a 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikkében 

meghatározottak szerint;  

e) az adott személy vagy szervezet a költségvetésből finanszírozott valamely jogi 

kötelezettségvállalás teljesítése során lényeges hiányosságokkal teljesítette a főbb 

kötelezettségeit:  

i. ami a jogi kötelezettségvállalás idő előtti felmondásához vezetett; 

ii. ami kötbér kivetéséhez vagy más, szerződéses szankciókhoz vezetett; vagy 

iii. amit az engedélyezésre jogosult tisztviselő, az OLAF vagy a Számvevőszék tárt fel a 

műveletellenőrzések, ellenőrzések, illetve vizsgálatok folyamán;  

f) jogerős ítélet vagy jogerős közigazgatási határozat megállapította, hogy a személy 

vagy szervezet a 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelet 1. cikkének (2) bekezdése értelmében 

vett szabálytalanságot követett el; 

g) jogerős bírósági vagy közigazgatási határozat megállapította, hogy a személy vagy 

szervezet azzal a szándékkal hozott létre eltérő joghatóság alá tartozó szervezetet, hogy 

megkerüljön bizonyos, a bejegyzett székhelye, központi ügyvezetésének helye vagy 

elsődleges üzleti tevékenységének helye szerinti joghatóságban adózási, társadalmi vagy 

egyéb jogi előírásokat; 

h) jogerős bírósági vagy közigazgatási határozat megállapította, hogy valamely 

szervezetet a g) pontban említett szándékkal hoztak létre. 

(…)  

4. Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő kizárja a 135. cikk (2) bekezdésében 

említett személyt vagy szervezetet, amennyiben: 

a)  a 135. cikk (2) bekezdésében említett személy vagy szervezet ügyviteli, ügyvezető 

vagy felügyelő testületének természetes vagy jogi személy tagja, illetve az e személy vagy 

szervezet tekintetében képviseleti, döntéshozatali vagy kontrolljogkörrel rendelkező 

természetes vagy jogi személy az e cikk (1) bekezdésének c)–h) pontjában említett 

valamelyik helyzetben vagy helyzetekben van;  
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b)  a 135. cikk (2) bekezdésében említett személy vagy szervezet pénzügyi 

kötelezettségeiért korlátlan felelősséget vállaló természetes vagy jogi személy az e cikk (1) 

bekezdésének a) vagy b) pontjában említett valamelyik helyzetben vagy helyzetekben van;  

(…)  

6. Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő, adott esetben tekintettel a 143. cikkben 

említett testület ajánlására, nem zárhatja ki a 135. cikk (2) bekezdésében említett személyt 

vagy szervezetet az odaítélési eljárásban való részvételből vagy az uniós források 

felhasználása céljára való kiválasztásból, amennyiben:  

a) a személy vagy szervezet az e cikk (7) bekezdésében meghatározott, 

megbízhatóságának igazolásához elegendő mértékű korrekciós intézkedéseket hajtott végre. 

Ez a pont nem vonatkozik az e cikk (1) bekezdése d) pontjában említett esetre;  

b) ez a szolgáltatásnyújtás folytonossága érdekében, korlátozott időtartamra, az e cikk 

(7) bekezdésében meghatározott korrekciós intézkedések meghozataláig elengedhetetlen;  

c) a kizárás az e cikk (3) bekezdésében említett kritériumok alapján aránytalan 

intézkedés lenne. 

Ezenkívül az e cikk (1) bekezdésének a) pontja nem vonatkozik az áruk különösen kedvező 

feltételek melletti, az üzleti tevékenységét véglegesen felszámoló szállítótól vagy 

fizetésképtelenségi eljárás, csődegyezség vagy ezekhez hasonló, az uniós vagy a nemzeti 

jogban meghatározott eljárás keretében a felszámolótól történő beszerzésére. 

 Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselőnek, amennyiben az e bekezdés első és 

második albekezdésében említett esetekben nem zárja ki a 135. cikk (2) bekezdésében 

említett személyt vagy szervezetet, meg kell indokolnia, hogy miért nem zárja ki az illetőt, 

és az indokolásról tájékoztatnia kell a 143. cikkben említett testületet. 

7. A (6) bekezdés első albekezdésének a) pontjában említett, a kizárást indokoló helyzetet 

orvosló intézkedések az alábbiakat foglalják magukban: 

a) a kizárást indokoló helyzetek okainak feltárására szolgáló intézkedések, valamint az 

olyan konkrét technikai, szervezeti és személyzeti intézkedések a 135. cikk (2) bekezdésében 

említett személy vagy szervezet érintett üzleti vagy egyéb tevékenységének területén, 

amelyek alkalmasak a magatartás korrekciójára és ismételt előfordulásának megelőzésére;  

b) bizonyíték, hogy a 135. cikk (2) bekezdésében említett személy vagy szervezet 

intézkedéseket hozott azon károk vagy sérelem megtérítése vagy helyreállítása érdekében, 

amelyeket a kizárást indokoló helyzetet eredményező tények okoztak az Uniónak, sértve 

annak pénzügyi érdekeit;  

c) bizonyíték, hogy a 135. cikk (2) bekezdésében említett személy vagy szervezet 

megfizetett minden, az illetékes hatóság által kirótt bírságot, illetve minden, az e cikk (1) 

bekezdésének b) pontjában említett adót, illetve társadalombiztosítási járulékot, vagy 

gondoskodott azok megfizetéséről.  

 

A jelölt/ajánlattévő felkérést kap, hogy töltse ki a kizárási kritériumokat tartalmazó III. 

mellékletet.  

A költségvetési rendelet 141. cikke (részletek): csak a 141. cikk (1) szakaszát vesszük át. 

Az odaítélési eljárásban való részvételi lehetőség megtagadása 
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Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő megtagadja az odaítélési eljárásban való 

részvétel lehetőségét attól a résztvevőtől aki: 

a) valamely, a 136. cikkel összhangban megállapított, kizárást indokoló helyzetben van; 

b)  az eljárásban való részvétel feltételeként megkövetelt információk tekintetében 

megtévesztő információt szolgáltatott vagy elmulasztotta ezen információk benyújtását; 

c)   korábban részt vett az odaítélési eljárásban használt dokumentumok előkészítésében; e 

kritérium akkor alkalmazandó, ha ez az egyenlő bánásmód elvének megsértését vonja maga 

után, ideértve a másként nem orvosolható versenytorzulást is. 

Az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő tájékoztatja az odaítélési eljárás egyéb 

résztvevőit a résztvevőnek az odaítélési eljárás első albekezdés c) pontjában említett 

előkészítésébe való bevonása kapcsán vagy annak eredményeként megosztott releváns 

információkról. A részvételi lehetőség megtagadása előtt a résztvevő számára lehetőséget 

kell biztosítani annak bizonyítására, hogy az odaítélési eljárás előkészítésében való részvétele 

nem sérti az egyenlő bánásmód elvét. 

 

Kizárási kritériumok szerinti értékelés 

1. Az ajánlattevőknek be kell nyújtaniuk a III. mellékletben szereplő forma szerinti, 

megfelelően keltezett és aláírt nyilatkozatot.  

2. Gazdasági szereplők csoportosulása esetén a csoport valamennyi tagjának be kell 

nyújtania a nyilatkozatot. 

3. A pályázatot elnyerő ajánlattevőnek a szerződés odaítéléséről szóló előzetes értesítést 

követő 6 naptári napon belül, és a szerződés aláírását megelőzően be kell nyújtania az 

alábbi igazoló dokumentumokat: 

(a) megfelelő bizonyíték arra, hogy nincs valamelyik, a 136. cikk (1) bekezdésben 

említett, kizárást indokoló helyzetben; 

(b) információ azokról a természetes vagy jogi személyekről, akik a résztvevő ügyviteli, 

ügyvezető vagy felügyelő testületének tagjai, illetve akik a résztvevő tekintetében 

képviseleti, döntéshozatali vagy ellenőrzési jogkörrel rendelkeznek – ideértve a 

tulajdonosi és ellenőrzési struktúrán belüli természetes és jogi személyeket és a 

tényleges tulajdonosokat is – valamint megfelelő bizonyíték arra, hogy egyik ilyen 

személy sincsen a 136. cikk (1) bekezdésének c)–f) pontjában említett, valamelyik 

kizárást indokoló helyzetben; 

(c) megfelelő bizonyíték arra, hogy a résztvevő pénzügyi kötelezettségeiért korlátlan 

felelősséggel tartozó természetes vagy jogi személyek nincsenek a 136. cikk (1) 

bekezdésének a) vagy b) pontjában említett, valamely kizárást indokoló helyzetben.  

4. Ha az ajánlattevő nemzetközi szervezet, az ajánlatkérő mentesítheti a szerződést elnyert 

ajánlattevőt az (2) bekezdésben szereplő írásos bizonyítékok benyújtása alól, ha az 

ajánlatkérő az igazoló dokumentumokhoz díjmentesen hozzáfér valamely nemzeti 

adatbázis révén, vagy amennyiben e az dokumentumokat az ajánlatkérő egy másik 

közbeszerzési eljárása során már benyújtották, és amennyiben a szóban forgó 

dokumentumok kiállításának időpontja nem haladja meg az egy évet és azok még 

érvényesek. Az ajánlattevő ilyen esetben felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy az 

igazoló dokumentumokat egy korábbi, hivatkozott közbeszerzési eljárás során már 

benyújtotta, és hogy helyzetében semmilyen változás nem történt.  
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15. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK 

15.1. Jogi és szabályozási alkalmasság 

Az ajánlattevőnek az alábbi feltételek közül legalább egynek meg kell felelnie: 

(a) szereplés érdemleges szakmai nyilvántartásban vagy cégnyilvántartásban, kivéve a 

nemzetközi szervezeteket; 

(b) szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés esetében rendelkezik olyan 

engedéllyel, amely igazolja, hogy a székhelye szerinti országban engedélyezett 

számára a szerződés végrehajtása, vagy meghatározott szakmai szervezet tagja. 

15.2. Pénzügyi és gazdasági alkalmasság 

Az ajánlattevőnek megfelelő technikai és szakmai alkalmassággal kell rendelkeznie, 

amelynek révén végre tudja hajtani a közbeszerzési szerződést, az abban szereplő 

rendelkezések betartásával. Ha az ajánlattevő által benyújtott információk alapján az Európai 

Parlament kétségbe vonja az ajánlattevő pénzügyi alkalmasságát, vagy ha az elégtelennek 

bizonyul a közbeszerzési szerződés teljesítéséhez, az ajánlat elutasítható és az ajánlattevő 

nem jogosult semmilyen pénzügyi ellentételezésre. 

A jelen ajánlattételi felhívásban meghirdetett közbeszerzési szerződés kapcsán az Európai 

Parlament megkövetel az ajánlattevőktől egy meghatározott minimális pénzügyi és gazdasági 

alkalmasságot, amit az alábbi szempontok alapján értékel: 

- a szerződés által fedett tevékenységi területen az elmúlt három pénzügyi évben elért 

minimális éves 750 000 EUR árbevétel; 

 

 

- a szakmai felelősségbiztosítás minimális szintje. 

A pénzügyi és gazdasági kapacitás az ajánlattevő által benyújtandó alábbi dokumentumok 

alapján kerül értékelésre: 

- a szakmai felelősségbiztosításra vonatkozó bizonyíték; 

- pénzügyi kimutatások (lezárt mérleg, eredménykimutatás vagy más pénzügyi kimutatás) 

legfeljebb az utolsó három olyan évre vonatkozóan, amelyekre a számlákat lezárták;  

- nyilatkozat az éves forgalomról és a szerződés által fedett területen megvalósított éves 

forgalomról az utolsó három rendelkezésre álló pénzügyi évnél nem hosszabb időszak 

tekintetében. 

 

Amennyiben az ajánlattevőnek nem áll módjában a kért dokumentumok bemutatása, az 

Európai Parlament által megfelelőnek tartott egyéb dokumentummal is igazolhatja gazdasági 

és pénzügyi alkalmasságát.  

Az ajánlattevő más jogalanyok kapacitásait is érvényesítheti, függetlenül a kettejük között 

fennálló kapcsolatok jogi természetétől. Ezen esetben bizonyítania kell az Európai Parlament 

felé, hogy rendelkezésére állnak a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások, például 

bemutatva, hogy e jogalanyok vállalják az erőforrások rendelkezésére bocsátását. Ebben az 

esetben az Európai Parlamentnek jogában áll elutasítani az ajánlatot, ha kétségei támadnak a 

harmadik fél kötelezettségvállalásait vagy pénzügyi kapacitásait illetően. A Parlament adott 

esetben megkövetelheti, hogy az ajánlattevő és a többi jogalany együttesen feleljen a 

szerződés végrehajtásáért. 
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Ugyanezen feltételek mellett gazdasági szereplők csoportosulása is támaszkodhat a 

csoportosulás tagjainak vagy más szervezeteknek a kapacitására. 

Egyébként az ajánlattevő mindig támaszkodhat egy vagy több alvállalkozó gazdasági 

kapacitására, amennyiben azok vállalják a szerződés teljesítésében való részvételt. Ebben az 

esetben az Európai Parlament értékeli az alvállalkozó(k) alkalmasságát a szerződés 

teljesítésében való részvétel mértékének vonatkozásában. 

15.3. Technikai és szakmai alkalmasság 

Az ajánlattevőnek olyan technikai és szakmai alkalmassággal kell rendelkeznie, amelynek 

révén végre tudja hajtani a közbeszerzési szerződést, az abban szereplő rendelkezések 

betartásával. Ha a benyújtott információk alapján az Európai Parlament kétségbe vonja az 

ajánlattevő technikai és szakmai alkalmasságát, vagy ha az elégtelennek bizonyul a 

közbeszerzési szerződés teljesítéséhez, az ajánlat elutasítható és az ajánlattevő nem jogosult 

semmilyen pénzügyi ellentételezésre. 

A jelen ajánlattételi felhívásban meghirdetett közbeszerzési szerződés kapcsán az Európai 

Parlament az alábbi technikai és szakmai alkalmasságot várja el az ajánlattevőktől: 

- legalább hároméves tapasztalat az adott közbeszerzési eljárásban igényelthez hasonló 

szolgáltatásban. 

A gazdasági szereplők műszaki és szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok alapján 

értékelik: 

 – az elmúlt három évben nyújtott főbb szolgáltatások felsorolása, feltüntetve azok 

összegeit, dátumait és megrendelőit (akár állami, akár magánmegrendelőről van szó), 

amihez felkérésre az ügyfelek által tett nyilatkozatot kell csatolni. 

– adott esetben a vonatkozó környezetvédelmi és minőségirányítási rendszerek 

létrehozásának és/vagy tanúsításának igazolása az alábbiak szerint 

 

Az ajánlattevő más jogalanyok kapacitásait is érvényesítheti, függetlenül a kettejük között 

fennálló kapcsolatok jogi természetétől. Ezen esetben bizonyítania kell az Európai Parlament 

felé, hogy rendelkezésére állnak a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások, például a 

nevezett jogalanyoktól származó nyilatkozatot szolgáltatva erre vonatkozóan. Ebben az 

esetben az Európai Parlamentnek jogában áll elutasítani az ajánlatot, ha kétségei támadnak a 

harmadik fél kötelezettségvállalásait vagy szakmai és/vagy technikai alkalmasságát illetően. 

Egyébként az ajánlattevő mindig támaszkodhat egy vagy több alvállalkozó gazdasági 

kapacitására, amennyiben azok vállalják a szerződés teljesítésében való részvételt. Ebben az 

esetben az Európai Parlament értékeli az alvállalkozó(k) alkalmasságát a szerződés 

teljesítésében való részvétel mértékének vonatkozásában. 

Amennyiben az Európai Parlament megállapítja, hogy egy ajánlattevő olyan összeférhetetlen 

helyzetben van, amely befolyásolhatja a szerződés teljesítését, a Parlament kimondhatja, 

hogy az ajánlattevő nem rendelkezik a megfelelő minőségi színvonallal a szerződés 

teljesítéséhez.  

Környezetgazdálkodási szabványok 

Ajánlatában az ajánlattevőnek mellékelnie kell egy független szervezet igazolását arról, hogy 

eleget tesz a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszernek (EMAS), vagy 

az ISO 14001 – vagy bármely más egyenértékű – nemzetközi szabványnak. Az Európai 
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Parlament elfogadja az Európai Unió valamely tagállamában székhellyel rendelkező 

szervezetek által kiadott, a kértekkel egyenértékű igazolásokat. 

Az igazolást kiadó független szervezetnek meg kell felelnie az Európai Unió jogszabályainak 

vagy a tanúsításra vonatkozó európai vagy nemzetközi normáknak. Ellenkező esetben az 

Európai Parlament nem fogadja el az igazolást az ajánlattevő megfelelőségének 

tanúsításaként.  

Amennyiben az ajánlattevő nem tudja benyújtani az előírt igazolásokat, hozhat olyan más 

igazolásokat, amelyek lehetővé teszik az Európai Parlament számára annak értékelését, hogy 

az ajánlattevő megtette-e az előírt környezetvédelmi normákkal egyenértékű 

környezetgazdálkodási intézkedéseket. 

Minőségbiztosítási előírások 

Az ajánlattevőknek ajánlatukban mellékelniük kell egy független szervezet által kibocsátott 

megfelelőségi igazolást arról, hogy eleget tesznek egy elismert – például ISO 9000 sorozatú 

vagy azzal egyenértékű – minőségbiztosítási szabványnak. Az Európai Parlament elfogadja 

a többi tagállamban székhellyel rendelkező szervek vagy egyéb független akkreditált szervek 

által kibocsátott egyenértékű tanúsítványokat. 

A tanúsítványt kiadó független szervezetnek minden esetben meg kell felelnie a tanúsításra 

vonatkozó európai szabályrendszernek. 

Amennyiben az ajánlattevő nem tud megfelelő tanúsítási igazolást hozni, az Európai 

Parlament más, az előírt minőségbiztosítási szabályokkal egyenértékű intézkedésekről szóló 

igazolásokat is elfogadhat. 

16. ODAÍTÉLÉSI KRITÉRIUMOK 

A szerződést a legjobb ár-minőség arányt kínáló ajánlatnak ítélik oda.  

Az ajánlatokat a következő kritériumok alapján értékelik: 

1) ár; 

2) a projekt földrajzi helye;  

3) a kibocsátáskompenzációs egységek minősége – nyomonkövetési követelmények  

4) a kibocsátáskompenzációs egységek minősége a fenntartható fejlődésre vonatkozó 

mutatók és a Gold Standard vonatkozásában 

 

Az árral kapcsolatos kritérium – 1: 

Az értékelők legfeljebb 30 pontot adhatnak az árral kapcsolatos kritérium alapján. 

 

Az adott ajánlat teljes árát az egyes projektek ajánlott ára és az adott projektből felajánlott 

kibocsátáskompenzációs egységek teljes mennyiségének súlyozásával számítják ki. 

 

Az előírt kizárási és kiválasztási kritériumoknak és a jelen ajánlati dokumentációban rögzített 

technikai előírásoknak megfelelő legolcsóbb ajánlat a maximális 30 pontot kapja.  

 

A többi ajánlatot a legolcsóbb ajánlattól való eltérést alapul véve arányosan pontozzák. Az 

árral kapcsolatos kritérium alapján adható pontokat az alábbi képlet alapján kell kiszámítani: 

(Pm / Po) * a maximálisan adható pontszám 
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Pm: a legolcsóbb ajánlatban megadott ár 

Po: az értékelendő ajánlatban megadott ár 

 

Minőségi kritériumok 

 

A különböző minőségi kritériumok súlyozása az alábbiak szerint történik: 

 

- 2. minőségi kritérium: legfeljebb 40 pont 

- 3. minőségi kritérium: legfeljebb 15 pont 

- 4. minőségi kritérium:  legfeljebb 15 pont 

 

Az adott ajánlatban szereplő minden egyes projekt minőségét először külön-külön értékelik. 

Az adott ajánlat teljes minőségi pontszámát az egyes projekteknek odaítélt pontszám és az 

adott projektből felajánlott kibocsátáskompenzációs egységek teljes mennyiségének 

súlyozásával számítják ki. 

 

2. minőségi kritérium - Földrajzi hely 

-  Előnyben részesülnek azok az ajánlatok, amelyek az afrikai, karibi és csendes-óceáni 

államokban (AKCS-államok) megvalósításra kerülő projektekből kínálnak 

kibocsátáskompenzációs egységeket, az ezen ajánlati felhívás technikai előírásaiban 

meghatározottak szerint. Ezért a szóban forgó országokban megvalósuló projektek 

maximális pontszámot (40 pont) kapnak e minőségi kritérium alapján. 

 

-  az akcs-országoktól eltérő országokban, vagyis az európai szomszédságpolitika (ENP) 

elfogadott nemzeti cselekvési tervekkel rendelkező országaiban, az euromediterrán 

partnerség és az Unió a Mediterrán Térségért tagországaiban, az uniós tagjelölt 

országokban és az uniós tagországokban működő projektek legfeljebb 10 pontot kapnak. 

 

3. minőségi kritérium - a vásárolt kibocsátáskompenzációs egységek hatásával kapcsolatos 

információ minősége 

A vásárolt kibocsátási egységekhez és a projekt(ek)hez kapcsolódó környezeti előnyöket 

világosan ki kell fejteni. A projekt(ek) hatását részletesen ismertetni kell: a projekt pontos 

földrajzi helye(i) (régió, városok) és a projekt(ek) hatása az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának csökkentésére (pontos számok, beleértve a CO2-egyenértékben kifejezett 

mennyiséget). A tájékoztató anyagnak be kell mutatnia, hogy hogyan és milyen mértékben 

eredményezi(k) a projekt(ek) az üvegházhatásúgáz-kibocsátás Európai Parlament által 

vásárolt, szén-dioxid-kibocsátásra vonatkozó kibocsátáskompenzációs egységeknek 

megfelelő csökkentését. E kritérium alapján legfeljebb 15 pont adható. 

 

4. minőségi kritérium – A kibocsátáskompenzációs egységek minősége a Gold Standard és a 

fenntartható fejlődésre vonatkozó mutatók vonatkozásában 

 

Az ezen ajánlati felhívás technikai előírásaiban meghatározott, fejlődő országokban 

megvalósítandó projekteknek Gold Standard vagy Gold Standard CDM projekteknek kell 

lenniük. 

 

Azok a CDM Gold Standard projektek, amelyek a „Gold Standard útlevél” által felsorolt, a 

fenntartható fejlődésre vonatkozó mutatók közül a legtöbbre gyakorolnak pozitív hatást, 
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maximális pontszámot kapnak e minőségi kritérium alapján. A pontok száma a lefedett 

mutatók3 számával arányosan csökken. 

 

E kritérium alapján legfeljebb 15 pont adható. A nem (CDM) Gold Standard projektek 

legfeljebb 5 pontot kapnak e minőségi kritérium alapján. 

 

Az adott ajánlat teljes minőségi pontszámát az alábbiak szerint számítják ki: 

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

QT : az adott ajánlat teljes minőségi pontszáma 

Q1 : az első ajánlott projekt minőségi pontszáma 

C1: az első projektből származó, felkínált kibocsátáskompenzációs egységek száma, az I.B 

mellékletnek („ártábla”) megfelelően  

 

A minőség és az ár közötti arányt az alábbi képlet segítségével lehet felállítani: 

az árra adott pontok száma [(Pm/Po) * a maximálisan adható pontszám] hozzáadva a 

minőségi kritériumok értékelésekor szerzett pontok számához.  

 

Az első helyre a legtöbb pontot elérő ajánlatot sorolják. 

                                                 
3 Levegőminőség, vízminőség és -mennyiség, talajminőség, egyéb szennyező anyagok, biodiverzitás, a 

foglalkoztatás minősége, a szegények megélhetése, megfizethető és tiszta energiaszolgáltatásokhoz való 

hozzáférés, humán és intézményi kapacitás, a foglalkoztatás mértéke és jövedelemteremtés, fizetési mérleg 

és beruházás, technológiatranszfer és technológiai önállóság. 


