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1. INLEDNING 

Dessa kravspecifikationer utgör del av upphandlingsdokumenten till avtalet i fråga. 

Upphandlingsdokumenten omfattar följande: 

– Inbjudan att lämna anbud. 

– Villkoren för anbudslämnande. 

– Kravspecifikationerna och tillhörande bilagor. 

– Meddelandet om upphandling. 

– En avtalsmall och tillhörande bilagor. 

Dessa kravspecifikationer kompletteras av följande bilagor, som utgör del av dem: 

Bilaga I.A:  Tekniska specifikationer 

Bilaga I.B: Pristabell 

Bilaga II:  Europaparlamentets miljöpolicy 

Bilaga III:  Försäkran på heder och samvete om uteslutnings- och urvalskriterier 

Bilaga IV:  Blankett för bankuppgifter – leverantör 

Bilaga V:  Blankett för upplysning om grupper av ekonomiska aktörer 

Bilaga VI:  Förklaring om underleverantörer 

Bilaga VII:  Blankett för finansiella upplysningar 

Bilaga VIII:  Etikett att fästa på ytter- och innerkuvert i samband med anbudslämnandet 
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DEL I – ALLMÄN INFORMATION 

2. AVTALETS FÖREMÅL 

Europaparlamentet har i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU, 

Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget 

beslutat att utfärda denna inbjudan att lämna anbud i syfte att ingå ett direktavtal om förvärv 

av utsläppskrediter som kompensation av Europaparlamentets, Europeiska centralbankens, 

Europeiska unionens domstols, Europeiska revisionsrättens, Europeiska ekonomiska och 

sociala kommitténs och Europeiska regionkommitténs växthusutsläpp 2019. 

Ett meddelande om upphandling, 230769-2020, har offentliggjorts i Europeiska unionens 

officiella tidning, 2020/S 097-230769, den 19/05/2020 avseende denna inbjudan att lämna 

anbud. 

3. BESKRIVNING AV, MÅL FÖR OCH UPPSKATTAT VÄRDE PÅ AVTALET  

Detta är en interinstitutionell inbjudan att lämna anbud. 

 

Följande EU-institutioner deltar i avtalet: 

 

 Europaparlamentet, som är huvudinstitution i denna inbjudan att lämna anbud, företräder 

de andra institutionerna som signatär till tjänsteavtalet. 

 Europeiska centralbanken 

 Europeiska unionens domstol  

 Europeiska revisionsrätten 

 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 

 Europeiska regionkommittén 

 

Interinstitutionella förfaranden behandlas på följande sätt: Europaparlamentet offentliggör 

inbjudan att lämna anbud, utvärderar anbuden i samarbete med de deltagande institutionerna 

och undertecknar det resulterande tjänsteavtalet på de ovannämnda deltagande 

institutionernas vägnar. 

 

Uppdragstagaren kommer således att tillhandahålla tjänsterna till alla de ovannämnda 

deltagande institutionerna. 

 

De deltagande institutionerna strävar efter att ständigt förbättra sin miljöprestanda i enlighet 

med förordning (EG) nr 1221/2009, ändrad genom förordning (EU) 2017/1505 om frivilligt 

deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning 

(Emas).  

De deltagande institutionernas miljöpolicy bygger på att i första hand förhindra eller begränsa 

utsläppen, och utsläppskompensation är en viktig del av deras strategi mot 

klimatförändringarna. Även om kompensation inte kan beaktas direkt vid beräkning och 

eventuell minskning av deras koldioxidavtryck kan det tillämpas i de fall där egna 

koldioxidutsläpp är oundvikliga eller inte går att minska mer. 

Den 7 oktober 2015 fattade Europaparlamentets presidium följande beslut som detta 

kompensationsavtal bygger på: 
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 enades om att på årsbasis kompensera för parlamentets totala koldioxidutsläpp, 

inklusive utsläppen från ledamöternas flygresor mellan deras respektive hemländer 

och Bryssel och Strasbourg [...], 

 

 gav tillstånd för projekt i AVS-länderna eller, om sådana projekt saknas, i länder 

som omfattas av den europeiska grannskapspolitiken (EGP) och som har nationella 

handlingsplaner respektive projekt i länder som omfattas av 

EuropaMedelhavspartnerskapet (Euromed)/unionen för Medelhavsområdet, i 

kandidatländer för anslutning till EU eller i EU-medlemsstater, 

 enades om att följa de erkända Gold Standard-kriterierna som kvalitetsstandard för 

koldioxidkompensationsprojekt i utvecklingsländer. 

Syftet med detta tjänsteavtal är att kompensera för alla de deltagande institutionernas totala 

koldioxidavtryck från 2019 i enlighet med ovannämnda beslut.  

Under 2019 uppgick alla de deltagande institutionernas beräknade oundvikliga 

koldioxidutsläpp till totalt 188 000 ton koldioxidekvivalenter, vilket är den mängd 

utsläppskrediter som ska förvärvas i en enda transaktion med stöd av detta avtal. 

Krediterna kommer att användas för att kompensera för de deltagande EU-institutionernas 

växthusgasutsläpp i följande proportioner: 

 

Deltagande institutioner 

 

Procent 

 

Ton CO2 

Maxbelopp 

i EUR 

Europaparlamentet 64,37 % 121 000 242 000 

Europeiska centralbanken 8,51 % 16 000  32 000  

Europeiska unionens domstol 12,23 % 23 000 46 000 

Europeiska revisionsrätten 5,85 % 11 000 22 000 

Europeiska ekonomiska och sociala 

kommittén och Regionkommittén 

9,04 % 17 000 34 000 

TOTALT 100 % 188 000 376 000 

 

De krediter som begärs för de ovannämnda behöriga länderna måste ha genererats mellan 

den 1 januari 2014 och den 31 december 2019. 

Avtalets totala värde uppgår till högst 376 000 EUR. 

Avtalets totala löptid är 12 månader. Fullgörandet av avtalet inleds först efter det att avtalet 

undertecknats. 

Med hänsyn till avtalets karaktär kommer arbetsspråket för förfarandet och fullgörandet av 

avtalet att vara engelska. 

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt punkt 20.6 i bilaga I till budgetförordningen1.  

4. DELTAGANDE I ANBUDSFÖRFARANDET 

                                                 
1 Punkt 20.6 i bilaga I till budgetförordningen: ”Den upphandlande myndigheten kan dra slutsatsen att en 

ekonomisk aktör inte har nödvändig yrkesmässig kapacitet för att fullgöra kontraktet enligt en tillämplig 

kvalitetsstandard, om myndigheten fastställer att den ekonomiska aktören har motstridiga intressen som kan 

inverka negativt på dennes fullgörande av kontraktet.” 
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I anbudsförfarandet kan alla delta under samma villkor, det vill säga alla fysiska och juridiska 

personer samt offentliga organ från en EU-medlemsstat och alla fysiska och juridiska 

personer samt offentliga organ från tredjeländer som har ingått ett särskilt avtal om offentliga 

upphandlingar med Europeiska unionen som ger dem tillträde till avtalsföremålet i denna 

inbjudan att lämna anbud, under de villkor som anges i avtalet. 

För att det ska vara möjligt att avgöra huruvida en anbudsgivare är godtagbar ska 

anbudsgivaren i sitt anbud ange i vilket land företaget eller personen har sitt säte respektive 

sin bostad. Anbudsgivaren ska även lämna de bevis som krävs enligt nationell rätt eller andra 

motsvarande bevis som gör det möjligt för Europaparlamentet att bestyrka anbudsgivarens 

ursprung. 

Observera att efter ikraftträdandet av avtalet om utträde mellan EU och Förenade kungariket2 

den 1 februari 2020, särskilt artiklarna 127.6, 137 och 138, ska hänvisningarna till fysiska 

eller juridiska personer som är bosatta eller etablerade i en medlemsstat i Europeiska unionen 

anses inbegripa fysiska eller juridiska personer som är bosatta eller etablerade i Förenade 

kungariket. Brittiska invånare och juridiska personer har därför rätt att delta i detta 

anbudsförfarande. 

 

5. GRUPPER AV EKONOMISKA AKTÖRER  

Bilaga V måste fyllas i och bifogas anbudet om detta lämnas av en grupp av ekonomiska 

aktörer. 

Grupper av ekonomiska aktörer får lämna anbud. Europaparlamentet förbehåller sig rätten 

att kräva att den utsedda gruppen antar en viss juridisk form om detta är nödvändigt för ett 

korrekt fullgörande av avtalet. Europaparlamentet kan framföra detta krav när som helst 

under tilldelningsförfarandet, dock innan avtalet undertecknas. 

Grupper av ekonomiska aktörer ska, om de tilldelas avtal, lägga fram bevis på sin juridiska 

form innan avtalet undertecknas. De juridiska formerna kan vara någon av följande: 

- En enhet med rättskapacitet som är erkänd av en medlemsstat. 

- En enhet som saknar rättskapacitet, men som skyddar Europaparlamentets avtalsintressen 

i tillräcklig utsträckning (beroende på vilken medlemsstat det gäller kan det till exempel 

vara en grupp eller en tillfällig sammanslutning). 

- Ett slags ”fullmakt” eller motsvarande handling som undertecknas av samtliga partner 

och som bekräftar en samarbetsform. 

Gruppens faktiska status ska styrkas genom alla handlingar eller avtal som undertecknats av 

gruppens medlemmar och bifogas anbudet. 

I undantagsfall får dessa handlingar eller avtal ändras och/eller översändas efter tidsfristen 

för anbudslämnande, men under inga omständigheter efter det att resultatet av inbjudan att 

lämna anbud meddelats de berörda anbudsgivarna. Europaparlamentet förbehåller sig rätten 

att avvisa ett anbud om villkoren i avtalet mellan medlemmarna i en grupp ändras under 

                                                 
2 Avtal om Förenade konungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och 

Europeiska atomenergigemenskapen. 
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själva förfarandet, om dessa villkor inte fastställer ett solidariskt ansvar mellan medlemmarna 

eller om det inte översänts något rättsligt bindande avtal tillsammans med anbudet. 

Europaparlamentet kan godkänna andra juridiska former än dem som anges ovan, under 

förutsättning att de dels innebär att parterna har ett solidariskt ansvar, dels är förenliga med 

fullgörandet av avtalet. I avtal som ingås med en grupp av ekonomiska aktörer kommer 

Europaparlamentet under alla omständigheter att uttryckligen nämna att det föreligger ett 

sådant solidariskt ansvar mellan gruppens medlemmar. Parlamentet förbehåller sig rätten att 

avtalsmässigt kräva att det utses ett gemensamt ombud som kan företräda gruppens 

medlemmar och som bland annat kan utfärda fakturor för de övriga medlemmarnas räkning. 

I anbud som lämnas av grupper av ekonomiska aktörer måste gruppens olika medlemmars 

roll, kompetens och erfarenhet anges. Anbudet lämnas gemensamt av de ekonomiska 

aktörerna, som ska ha ett solidariskt ansvar för anbudslämnandet. 

När det rör sig om en grupp av ekonomiska aktörer ska varje medlem i gruppen tillhandahålla 

de styrkande handlingarna avseende avtalsbehörighet (tillåtlighet) och avseende 

uteslutnings- och urvalskriterierna. I fråga om urvalskriterierna kan Europaparlamentet 

komma att utgå från de övriga medlemmarnas kapacitet för att avgöra om anbudsgivaren har 

de resurser som krävs för att fullgöra avtalet. I det fallet måste gruppens medlemmar upprätta 

ett åtagande om att ställa de resurser som krävs för avtalets fullgörande till de övriga 

medlemmarnas förfogande. 

6. ANBUDSGIVARENS ETABLERINGSLAND 

Anbudsgivarna måste uppge i vilket land de är etablerade och lägga fram sådana styrkande 

handlingar som normalt godtas enligt det landets rätt. 

7. UNDERLEVERANTÖRER 

Underleveranser är tillåtna. 

Bilaga VI måste fyllas i och bifogas anbudet om anbudsgivaren har för avsikt att anlita 

underleverantörer. 

Anbudet ska i den mån det är möjligt innehålla uppgift om vilken del av avtalet 

anbudsgivaren avser att lägga ut på underleverantörer samt vilka underleverantörer som 

kommer att anlitas. Under tilldelningsförfarandet eller fullgörandet av avtalet förbehåller 

Europaparlamentet sig rätten att kräva att anbudsgivarna lämnar upplysningar om den/de 

föreslagna underleverantörens/underleverantörernas finansiella, ekonomiska, tekniska och 

yrkesmässiga kapacitet. Dessutom kan Europaparlamentet begära de styrkande handlingar 

som behövs för att avgöra om underleverantörerna uppfyller uteslutningskriterierna. 

Anbudsgivarna ska observera att de föreslagna underleverantörerna inte får befinna sig i 

någon av de situationer som beskrivs i artiklarna 136–141 i budgetförordningen, eftersom en 

sådan situation innebär uteslutning från deltagande i Europeiska unionens 

upphandlingsförfaranden. 

Europaparlamentet ska kontrollera huruvida de föreslagna underleverantörerna, i fall där 

utläggande på underleverantörer utgör en betydande del av avtalet, uppfyller de berörda 

urvalskriterierna. 

Europaparlamentet har rätt att avvisa underleverantörer som inte uppfyller 

uteslutningskriterierna (se punkt 14) och/eller urvalskriterierna (se punkt 15). 



 

Sidan 7 av 17 
 

Den uppdragstagare som tilldelas avtalet måste också meddela Europaparlamentet om allt 

ytterligare anlitande av underleverantörer som inte angetts i anbudet. Den behöriga 

utanordnaren förbehåller sig rätten att godkänna eller avvisa den föreslagna 

underleverantören. Den behöriga utanordnaren kan begära de styrkande handlingar som 

behövs för att avgöra om underleverantören/underleverantörerna uppfyller kriterierna. 

Europaparlamentets godkännande lämnas alltid skriftligen.  

Genom att en anbudsgivare tilldelas avtalet godkänns också anbudsgivarens anlitande av 

underleverantörer. 

8. ALTERNATIVA ANBUD 

Alternativa anbud är inte tillåtna.  

9. PRIS  

Priserna är fasta och kan inte justeras.  

Priset ska i enlighet med artikel 3 i protokollet om immunitet och privilegier för 

Europeiska unionen anges exklusive moms och andra motsvarande indirekta skatter.  

Priset i anbudet måste vara fast, inkludera allt och anges i EUR. Detta gäller även länder som 

inte ingår i euroområdet. Anbudsgivare i länder som inte ingår i euroområdet får inte justera 

priset i anbudet för att anpassa det efter växelkursrörelserna. Det är anbudsgivaren som ska 

välja växelkurs, och anbudsgivaren får själv ta de risker eller dra nytta av de fördelar som 

växelkursrörelserna kan innebära. 

När anbudsgivarna lägger fram sina priser ska de använda den pristabell som finns i 

bilaga I.B, vederbörligen ifylld och undertecknad och utan några tillägg eller ändringar. 

10. FINANSIELLA SÄKERHETER 

Ej tillämpligt. 

11. MILJÖASPEKTER 

Europaparlamentets miljöpolicy 

Anbudsgivarna ska åta sig att, om de tilldelas avtal, samvetsgrant respektera den gällande 

miljölagstiftning som avtalet omfattas av. Observera att Europaparlamentet tillämpar Emas, 

EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning, i enlighet med Europaparlamentets och 

rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009. Utanordnaren 

tillhandahåller information om Emas i bilaga II till dessa kravspecifikationer. Den utvalda 

anbudsgivaren ska säkerställa att alla dess anställda som arbetar för Europaparlamentet har 

kännedom om den information som Europaparlamentet lämnar om Emas i allmänhet och om 

det konkreta genomförandet av miljöåtgärder i synnerhet. Europaparlamentet kan begära att 

den utvalda anbudsgivaren intygar att samtliga personer som ska fullgöra avtalet har erhållit 

erforderlig och tillbörlig yrkesutbildning (vad gäller teknik, säkerhet och miljö) om 

efterlevnad av säkerhetsbestämmelser och en korrekt hantering av den utrustning och de 

produkter som ska användas, inbegripet de åtgärder som ska vidtas i händelse av en felaktig 

hantering eller andra eventuella incidenter. 
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12. STRATEGI FÖR FRÄMJANDE AV LIKA MÖJLIGHETER 

Anbudsgivarna ska åta sig att, om de tilldelas avtal, under avtalets fullgörande främja 

jämställdhet och mångfald genom att till fullo tillämpa principerna om icke-diskriminering 

och likabehandling i enlighet med EU:s fördrag. Den anbudsgivare som tilldelas avtalet ska 

närmare bestämt arbeta för att skapa, upprätthålla och främja en öppen och inkluderande 

arbetsmiljö där mänsklig värdighet och principerna om lika möjligheter respekteras, vilket 

ska ske utifrån tre prioriterade principer: 

- Jämställdhet.  

- Sysselsättning för och integration av personer med funktionsnedsättning.  

- Undanröjande av alla hinder för rekrytering och all risk för diskriminering på grund av 

kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder 

eller sexuell läggning.  

13. VILLKOR FÖR FULLGÖRANDE AV RAMAVTAL 

Ej tillämpligt.  
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DEL II – UTESLUTNINGS-, URVALS- OCH TILLDELNINGSKRITERIER 

14. UTESLUTNINGSKRITERIER 

Den fullständiga texten i artiklarna 136–141 i budgetförordningen, om uteslutningskriterier 

och deras tillämpning, finns tillgänglig i Europeiska unionens officiella tidning, EUT L 193, 

30.7.2018, s. 1. Anbudsgivarna måste intyga att de inte befinner sig i någon av de 

uteslutningssituationer som beskrivs i dessa artiklar. 

Artikel 136 i budgetförordningen (utdrag): endast punkterna 1, 4, 6 och 7 återges här. 

1. Den behöriga utanordnaren ska utesluta en person eller enhet som avses i artikel 135.2 från 

att delta i förfaranden för tilldelning som regleras av denna förordning eller från att bli utvald 

att förvalta medel från unionen när den personen eller enheten befinner sig i en eller flera av 

följande uteslutningssituationer: 

a) Personen eller enheten befinner sig i konkurs eller är föremål för insolvens- eller 

likvidationsförfaranden, är föremål för tvångsförvaltning, har ingått ackordsuppgörelse med 

borgenärer, har avbrutit sin näringsverksamhet eller befinner sig i en motsvarande situation 

till följd av ett liknande förfarande enligt unionsrätten eller nationell rätt. 

b) Det har genom en slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut fastställts att 

personen eller enheten inte har fullgjort sina skyldigheter att betala skatt eller 

socialförsäkringsavgifter enligt tillämplig rätt. 

c) Det har genom en slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut fastställts att 

personen eller enheten har gjort sig skyldig till ett allvarligt fel i yrkesutövningen genom att 

ha brutit mot lagar eller andra författningar eller de yrkesetiska regler som gäller för det yrke 

inom vilket denne är verksam, eller genom felaktigt agerande som inverkar på aktörens 

trovärdighet i professionellt avseende, om detta agerande inbegriper avsiktligt fel eller grov 

oaktsamhet, och särskilt genom att 

i) på ett bedrägligt sätt eller genom försummelse lämna vilseledande uppgifter som 

underlag för kontrollen av att det inte föreligger några grunder för uteslutning eller att 

kriterierna för stödberättigande eller urvalskriterierna är uppfyllda eller avseende 

genomförandet av ett rättsligt åtagande, 

ii) ingå en överenskommelse med andra personer eller enheter i syfte att snedvrida 

konkurrensen, 

iii) göra intrång i immateriella rättigheter, 

iv) försöka påverka den behöriga utanordnarens beslut under förfarandet för tilldelning, 

v) försöka erhålla konfidentiella uppgifter som kan ge otillbörliga fördelar under 

förfarandet för tilldelning. 

d) Det har genom en slutgiltig dom fastställts att personen eller enheten gjort sig skyldig 

till  

i) bedrägeri, i den mening som avses i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 

(EU) 2017/1371 och artikel 1 i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas 

finansiella intressen, vilken upprättats genom rådets akt av den 26 juli 1995,  

ii) korruption, enligt definitionen i artikel 4.2 i direktiv (EU) 2017/1371 eller bestickning 

i den mening som avses i artikel 3 i konventionen om kamp mot korruption som tjänstemän 
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i Europeiska gemenskaperna eller Europeiska unionens medlemsstater är delaktiga i, som 

upprättats genom rådets akt av den 26 maj 1997, eller gärningar enligt artikel 2.1 i rådets 

rambeslut 2003/568/RIF, eller korruption enligt definitionen i annan gällande lagstiftning,  

iii) beteende som rör en kriminell organisation enligt artikel 2 i rådets rambeslut 

2008/841/RIF,  

iv) penningtvätt eller finansiering av terrorism i den mening som avses i artikel 1.3, 1.4 

och 1.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849,  

v) terroristbrott eller brott med anknytning till terroristverksamhet, enligt definitionen i 

artikel 1 respektive 3 i rådets rambeslut 2002/475/RIF, eller anstiftan av, medhjälp till eller 

försök att begå sådana brott enligt artikel 4 i det rambeslutet,  

vi) barnarbete eller andra människohandelsbrott enligt artikel 2 i Europaparlamentets och 

rådets direktiv 2011/36/EU.  

e) Personen eller enheten har under genomförandet av ett rättsligt åtagande som 

finansieras genom budgeten brustit betydligt i fullgörandet av sina huvudsakliga 

skyldigheter, vilket har  

i) lett till att ett rättsligt åtagande hävts i förtid, 

ii) lett till tillämpning av avtalsviten eller andra kontraktsenliga sanktioner, eller 

iii) upptäckts av en utanordnare, Olaf eller revisionsrätten vid kontroller, revisioner eller 

utredningar.  

f) Det har genom en slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut fastställts att 

personen eller enheten har gjort sig skyldig till oegentligheter i den mening som avses i artikel 

1.2 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 2988/95. 

g) Det har genom en slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut fastställts att 

personen eller enheten har skapat en enhet i en annan jurisdiktion i syfte att kringgå 

skattemässiga, sociala eller andra rättsliga skyldigheter i den jurisdiktion där personen eller 

enheten har sitt säte, sin centrala administration eller sin huvudsakliga verksamhet. 

h) Det har genom en slutgiltig dom eller ett slutgiltigt administrativt beslut fastställts att 

en enhet har skapats med den avsikt som avses i led g. 

(.....)  

4. Den behöriga utanordnaren ska utesluta en person eller enhet som avses i artikel 135.2 om 

a)  en fysisk eller juridisk person som ingår i förvaltnings-, lednings- eller 

tillsynsorganet för den person eller enhet som avses i artikel 135.2 eller som är behörig att 

företräda, fatta beslut om eller utöva kontroll över den personen eller den enheten, befinner 

sig i en eller flera av de situationer som avses i punkt 1 c–h i den här artikeln,  

b)  en fysisk eller juridisk person som åtar sig ett obegränsat ansvar för skulderna för 

den person eller enhet som avses i artikel 135.2 befinner sig i en eller flera av de situationer 

som avses i punkt 1 a eller b i den här artikeln,  

(.....)  

6. Den behöriga utanordnaren ska, i tillämpliga fall med beaktande av rekommendationen 

från den panel som avses i artikel 143, inte utesluta en person eller enhet som avses i artikel 

135.2 från att delta i ett förfarande för tilldelning eller från att väljas ut för att förvalta medel 

från unionen, om  
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a) personen eller enheten har vidtagit korrigerande åtgärder enligt punkt 7 i denna 

artikel, i en utsträckning som i tillräcklig grad påvisar personens eller enhetens tillförlitlighet; 

detta gäller inte det fall som avses i punkt 1 d i denna artikel,  

b) personen eller enheten är oumbärlig för att säkerställa kontinuitet i verksamheten, 

under en begränsad tidsperiod och i väntan på korrigerande åtgärder enligt punkt 7 i denna 

artikel,  

c) en sådan uteslutning skulle vara oproportionell på grundval av de kriterier som avses 

i punkt 3 i denna artikel. 

Dessutom ska punkt 1 a i denna artikel inte tillämpas på köp av varor till särskilt gynnsamma 

villkor, antingen hos en varuleverantör som slutgiltigt avslutar sin affärsverksamhet eller hos 

en god man eller en likvidator vid ett insolvensförfarande, ett offentligt ackord eller ett 

liknande förfarande enligt unionsrätten eller nationell rätt. 

 Om en person eller enhet som avses i artikel 135.2 undantas från uteslutning i enlighet med 

första och andra styckena i denna punkt ska den behöriga utanordnaren ange skälen till detta 

och informera den panel som avses i artikel 143 om dessa skäl. 

7. De korrigerande åtgärder som avses i punkt 6 första stycket a ska bland annat inbegripa 

a) åtgärder för att fastställa hur de situationer som föranleder uteslutning uppstått samt 

konkreta tekniska, organisatoriska och personalrelaterade åtgärder inom det berörda affärs- 

eller verksamhetsområdet som vidtagits av den person eller enhet som avses i artikel 135.2 

och som är lämpliga för att korrigera agerandet och förhindra att det inträffar igen,  

b) bevis för att den person eller enhet som avses i artikel 135.2 har vidtagit åtgärder för 

att kompensera eller åtgärda den skada som åsamkats unionens ekonomiska intressen genom 

de faktiska omständigheter som föranledde uteslutningssituationen,  

c) bevis för att den person eller enhet som avses i artikel 135.2 har betalat eller säkrat 

betalning av alla böter som en behörig myndighet ålagt eller av alla skatter eller 

socialförsäkringsavgifter som avses i punkt 1 b i den här artikeln.  

 

Den anbudssökande/anbudsgivaren uppmanas att fylla i bilaga III, där uteslutningskriterierna 

anges.  

Artikel 141 i budgetförordningen (utdrag): endast punkt 1 återges här. 

Avvisande från ett förfarande för tilldelning 

Den behöriga utanordnaren ska från ett förfarande för tilldelning avvisa en deltagare som 

a) befinner sig i en uteslutningssituation som fastställts i enlighet med artikel 136, 

b)  har lämnat vilseledande uppgifter angående uppfyllande av de krav som ställs för att delta 

i förfarandet eller har underlåtit att lämna uppgifterna, 

c)  tidigare har deltagit i utarbetandet av dokument som används i förfarandet för tilldelning, 

om detta innebär en överträdelse av principen om likabehandling, inbegripet snedvridning 

av konkurrensen som inte kan avhjälpas på annat sätt. 

Den behöriga utanordnaren ska meddela de övriga deltagarna i förfarandet för tilldelning den 

relevanta information som utbytts i samband med eller till följd av deltagarens medverkan i 

förberedelserna av förfarandet för tilldelning enligt första stycket c. Före avvisandet av en 
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deltagare ska denne ges möjlighet att bevisa att dess medverkan i förberedelserna av 

förfarandet för tilldelning inte strider mot principen om likabehandling. 

 

Utvärdering av uteslutningskriterierna 

1. Varje anbudsgivare ska lämna en vederbörligen daterad och undertecknad försäkran på 

heder och samvete i den lydelse som anges i bilaga III.  

2. Om det rör sig om en grupp av ekonomiska aktörer ska denna försäkran på heder och 

samvete lämnas av samtliga medlemmar av gruppen. 

3. Den anbudsgivare som tilldelas avtal ska, inom sex kalenderdagar från dagen för 

meddelandet om den preliminära tilldelningen av avtalet och innan avtalet undertecknas, 

tillhandahålla följande styrkande handlingar: 

a) Lämpliga bevis för att den inte befinner sig i någon av de uteslutningssituationer 

som avses i artikel 136.1. 

b) Uppgifter om de fysiska eller juridiska personer som ingår i deltagarens 

förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan eller som är behöriga att företräda, fatta 

beslut om eller utöva kontroll över deltagaren, inbegripet personer och enheter inom 

ägar- och kontrollstrukturen och verkliga huvudmän, samt lämpliga bevis för att 

ingen av dessa personer befinner sig i någon av de uteslutningssituationer som avses 

i artikel 136.1 c–f. 

c) Lämpliga bevis för att fysiska eller juridiska personer som åtar sig ett obegränsat 

ansvar för deltagarens skulder inte befinner sig i någon av de uteslutningssituationer 

som avses i artikel 136.1 a eller b.  

4. Den anbudsgivare som tilldelas avtalet behöver inte tillhandahålla de bevishandlingar 

som avses i punkt 2 i fall då anbudsgivaren är en internationell organisation, om den 

upphandlande myndigheten kan få tillgång till sådana handlingar i en nationell databas 

utan kostnad eller om sådana handlingar redan har lagts fram inom ramen för ett annat 

upphandlingsförfarande och förutsatt att handlingarna inte utfärdats mer än ett år tidigare 

och att de fortfarande är giltiga. I detta fall ska anbudsgivaren på heder och samvete 

förklara att bevishandlingarna redan har tillhandahållits i samband med ett tidigare 

upphandlingsförfarande, som ska identifieras, och bekräfta att anbudsgivarens situation 

inte har förändrats.  

15. URVALSKRITERIER 

15.1. Rättslig och regleringsmässig kapacitet 

Anbudsgivarna ska uppfylla minst ett av följande villkor: 

a) De måste vara anslutna till ett relevant yrkes- eller branschregister, utom i fråga om 

internationella organisationer. 

b) När det gäller tjänsteavtal ska de inneha ett särskilt tillstånd som visar att de har 

behörighet att fullgöra avtalet i sitt etableringsland eller är medlemmar av en särskild 

branschorganisation. 

15.2. Finansiell och ekonomisk kapacitet 
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Anbudsgivarna måste ha en tillräcklig ekonomisk och finansiell kapacitet för att kunna 

fullgöra avtalet i enlighet med avtalsbestämmelserna och med beaktande av avtalets värde 

och omfattning. Om Europaparlamentet, mot bakgrund av den information som 

anbudsgivarna tillhandahållit, hyser tvivel i fråga om deras finansiella kapacitet, eller om 

denna är otillräcklig för fullgörandet av avtalet, kan anbudet komma att avvisas utan att 

anbudsgivarna kan kräva någon som helst ekonomisk ersättning. 

För det avtal som är föremål för denna inbjudan att lämna anbud kräver Europaparlamentet 

dessutom att anbudsgivarna har en minsta finansiell och ekonomisk kapacitet, vilken kommer 

att utvärderas på grundval av följande kriterier: 

- årsomsättning på minst 750 000 EUR inom det område som avtalet avser under de tre 

senaste räkenskapsåren, 

- miniminivå på ansvarsförsäkringen. 

Utvärderingen av den finansiella och ekonomiska kapaciteten kommer att grundas på de 

uppgifter som lämnas i följande handlingar, som anbudsgivarna ska tillhandahålla: 

- bevis på ansvarsförsäkring, 

- finansiella rapporter (balansräkning, resultaträkning och all annan relaterad finansiell 

information) eller utdrag ur dessa för en period som högst omfattar de tre senaste 

räkenskapsåren med årsbokslut,  

- intyg om total omsättning och omsättning inom det område som omfattas av avtalet under 

en period som högst omfattar de tre närmast föregående tillgängliga räkenskapsåren. 

 

Anbudsgivare som inte kan uppvisa de efterfrågade referenserna får bevisa sin ekonomiska 

och finansiella kapacitet med hjälp av någon annan handling som Europaparlamentet anser 

lämplig.  

Anbudsgivarna får också utnyttja andra enheters kapacitet, oberoende av den rättsliga arten 

av förbindelserna mellan anbudsgivaren och dessa enheter. I det fallet ska anbudsgivarna 

bevisa för Europaparlamentet att de kommer att förfoga över de resurser som krävs för att 

fullgöra avtalet, t.ex. genom att intyga att enheterna åtagit sig att bistå med dessa resurser. I 

det fallet har Europaparlamentet rätt att avvisa ansökan eller anbudet om det hyser tvivel i 

fråga om åtagandet från tredje part eller den partens finansiella kapacitet. Europaparlamentet 

kan vid behov kräva att anbudsgivarna och dessa andra enheter hålls solidariskt ansvariga för 

fullgörandet av avtalet 

På samma villkor får en grupp av ekonomiska aktörer utnyttja sina medlemmars eller andra 

enheters kapacitet. 

Anbudsgivarna får dessutom utnyttja en eller flera underleverantörers ekonomiska kapacitet, 

under förutsättning att dessa åtar sig att delta i fullgörandet av avtalet. I detta fall utvärderar 

Europaparlamentet underleverantörens/underleverantörernas kapacitet med hänsyn till 

omfattningen av dess/deras deltagande i fullgörandet av avtalet. 

15.3. Teknisk och yrkesmässig kapacitet 

Anbudsgivarna måste ha tillräcklig teknisk och yrkesmässig kapacitet för att kunna fullgöra 

avtalet i enlighet med avtalsbestämmelserna och med beaktande av avtalets värde och 

omfattning. Om Europaparlamentet, mot bakgrund av den information som anbudsgivaren 

tillhandahållit, hyser tvivel i fråga om anbudsgivarens tekniska och yrkesmässiga kapacitet, 

eller om denna visar sig vara otillräcklig för fullgörandet av avtalet, kan anbudet komma att 

avvisas utan att anbudsgivaren kan kräva någon som helst ekonomisk ersättning. 
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För det avtal som är föremål för denna inbjudan att lämna anbud kräver Europaparlamentet 

att anbudsgivarna har följande tekniska och yrkesmässiga kapacitet: 

- Minst tre års erfarenhet av att utföra tjänster liknande dem som omfattas av det aktuella 

avtalet. 

De ekonomiska aktörernas tekniska och yrkesmässiga kapacitet ska styrkas genom följande 

handlingar: 

– En förteckning över de huvudsakliga tjänster som utförts under de tre senaste åren, med 

uppgift om belopp, datum och offentliga eller privata kunder, på begäran åtföljt av 

uttalanden från dessa kunder. 

– Etableringsbevis och/eller intyg om de miljö- och kvalitetsledningssystem som beskrivs 

nedan, i förekommande fall. 

 

Anbudsgivarna får också utnyttja andra enheters kapacitet, oberoende av den rättsliga arten 

av förbindelserna mellan anbudsgivarna och dessa enheter. I det fallet ska anbudsgivarna 

eller de anbudssökande bevisa för Europaparlamentet att de kommer att förfoga över de 

resurser som krävs för att fullgöra avtalet, t.ex. genom att intyga att enheterna åtagit sig att 

bistå med dessa resurser. Europaparlamentet har då rätt att avvisa ansökan eller anbudet om 

det hyser tvivel i fråga om åtagandet från tredje part eller den partens yrkesmässiga och/eller 

tekniska kapacitet. 

Anbudsgivarna får under alla omständigheter utnyttja en eller flera underleverantörers 

ekonomiska kapacitet, under förutsättning att dessa åtar sig att delta i fullgörandet av avtalet. 

I detta fall utvärderar Europaparlamentet underleverantörens/underleverantörernas kapacitet 

med hänsyn till omfattningen av dess/deras deltagande i fullgörandet av avtalet. 

Om Europaparlamentet fastställer att en anbudsgivare befinner sig i en intressekonflikt som 

skulle kunna påverka fullgörandet av avtalet negativt kan det besluta att anbudsgivaren inte 

har den kapacitet som krävs för att fullgöra avtalet.  

Standarder för miljöledning 

Till sitt anbud bör anbudsgivarna bifoga en kopia på ett intyg som utfärdats av ett oberoende 

organ och som styrker att de följer EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) 

eller den internationella standarden ISO 14001, eller likvärdigt. Europaparlamentet godtar 

likvärdiga intyg som utfärdas av organ som är etablerade i en EU-medlemsstat. 

Det oberoende certifieringsorganet måste uppfylla EU-lagstiftningen eller europeiska eller 

internationella certifieringsstandarder. Om detta inte är fallet kommer Europaparlamentet 

inte att godta intyget som bevis på anbudsgivarens efterlevnad.  

En anbudsgivare som inte kan uppvisa de efterfrågade intygen får lägga fram andra bevis 

som gör det möjligt för Europaparlamentet att bedöma huruvida anbudsgivaren i fråga har 

infört miljöledningsåtgärder som är likvärdiga med dem som omfattas av de miljöstandarder 

som ska följas. 

Standarder för kvalitetsledning 

Till sitt anbud ska anbudsgivarna bifoga en kopia på ett intyg som utfärdats av ett oberoende 

organ och som styrker att de följer en erkänd kvalitetsledningsstandard, såsom 

ISO 9000-serien eller motsvarande. Europaparlamentet godtar likvärdiga intyg som utfärdas 

av organ som är etablerade i en EU-medlemsstat eller andra oberoende ackrediterade organ. 
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Det oberoende certifieringsorganet måste under alla omständigheter uppfylla de europeiska 

certifieringsstandarderna. 

En anbudsgivare som inte kan uppvisa de efterfrågade intygen får lägga fram andra bevis 

som gör det möjligt för Europaparlamentet att bedöma huruvida anbudsgivaren i fråga har 

infört kvalitetsledningsåtgärder som är likvärdiga med dem som omfattas av de 

kvalitetssäkringsstandarder som ska följas. 

16. TILLDELNINGSKRITERIER 

Avtalet kommer att tilldelas det anbud som har det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.  

Anbuden kommer att utvärderas på grundval av följande kriterier: 

1. Priset. 

2. Projektets geografiska belägenhet.  

3. Utsläppskrediternas kvalitet – Övervakningskrav.  

4. Utsläppskrediternas kvalitet i förhållande till indikatorerna för hållbar utveckling och 

Gold Standard-kriterierna. 

 

Priskriterium – 1: 

Utvärderarna delar ut högst 30 poäng för priskriteriet. 

 

Ett anbuds totala pris kommer att beräknas genom att det pris som erbjuds för varje projekt 

viktas mot den mängd krediter som erbjuds från respektive projekt. 

 

Det anbud som erbjuder lägst pris bland dem som uppfyller uteslutnings- och 

urvalskriterierna och de tekniska minimikrav som fastställs i dessa kravspecifikationer 

kommer att ges maximala 30 poäng.  

 

De övriga anbuden kommer att tilldelas poäng i proportion till hur mycket de avviker från 

anbudet med det lägsta priset. Följande formel kommer att användas för tilldelning av poäng 

för priskriteriet: 

(Pm/Po) * det högsta poängantal som tilldelas 

Pm: priset på anbudet med det lägsta priset 

Po: priset på det anbud som utvärderas 

 

Kvalitetskriterier 

 

De olika kvalitetskriterierna kommer att viktas enligt följande: 

 

- Kvalitetskriterium 2: högst 40 poäng. 

- Kvalitetskriterium 3: högst 15 poäng. 

- Kvalitetskriterium 4:  högst 15 poäng. 

 

Kvaliteten på varje projekt som erbjuds i ett visst anbud beräknas först separat. De 

sammanlagda kvalitetspoängen för ett anbud beräknas sedan genom att de poäng som 

tilldelats varje projekt viktas mot den mängd krediter som erbjuds från respektive projekt. 
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Kvalitetskriterium – 2 – Geografisk belägenhet 

–  Företräde kommer att ges åt anbud som erbjuder utsläppskrediter från projekt i länderna i 

Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS-länderna), enligt definitionen i de 

tekniska specifikationerna i denna inbjudan att lämna anbud. Projekt från dessa länder 

kommer därför att tilldelas fulla poäng för detta kvalitetskriterium (40 poäng). 

 

–  Projekt i andra länder än AVS-länderna, dvs. de länder som omfattas av den europeiska 

grannskapspolitiken och som har nationella handlingsplaner, projekt i länder som ingår i 

Europa–Medelhavspartnerskapet (Euromed)/unionen för Medelhavsområdet, i 

kandidatländer för EU-anslutning eller i EU:s medlemsstater kommer att tilldelas högst 

10 poäng. 

 

Kvalitetskriterium – 3 – Kvaliteten på informationen om effekterna av de förvärvade 

krediterna 

De miljömässiga fördelar som de förvärvade krediterna och projektet/projekten medför måste 

förklaras klart och tydligt. Följande uppgifter om projektets/projektens effekter måste 

lämnas: projektets/projektens exakta geografiska belägenhet (region, städer) och inverkan på 

minskningen av växthusgasutsläpp (exakta siffror, inklusive uppgifter om mängden uttryckt 

i ton koldioxidekvivalenter). Ur uppgifterna bör det framgå på vilket sätt och i vilken 

utsträckning projektet/projekten leder till en minskning av växthusgasutsläppen som 

motsvarar de utsläppskrediter som Europaparlamentet förvärvat för samtliga deltagande 

institutioners räkning. Högst 15 poäng delas ut för detta kriterium. 

 

Kvalitetskriterium – 4 – Krediternas kvalitet i förhållande till Gold Standard-kriterierna och 

indikatorerna för hållbar utveckling 

 

Projekt i utvecklingsländer, enligt definitionen i de tekniska specifikationerna i denna 

inbjudan att lämna anbud, måste vara Gold Standard-projekt eller CDM 

Gold Standard-projekt. 

 

CDM Gold Standard-projekt som har en positiv inverkan på det största antalet indikatorer 

för hållbar utveckling som förtecknas i ”Gold Standard Passport” kommer att ges fulla poäng 

inom ramen för detta kvalitetskriterium. Antalet poäng kommer att minska i proportion till 

antalet indikatorer3. 

 

Högst 15 poäng delas ut för detta kriterium. Andra projekt än (CDM) Gold Standard-projekt 

kan erhålla högst 5 poäng inom ramen för detta kvalitetskriterium. 

 

Ett anbuds kvalitetspoäng beräknas enligt följande: 

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

QT : det totala antalet kvalitetspoäng för ett anbud 

Q1 : kvalitetspoängen för det första projektet som erbjuds 

                                                 
3 Luftkvalitet, vattenkvalitet och vattenkvantitet, jordmånsförhållanden, andra föroreningar, biologisk 

mångfald, sysselsättningens kvalitet, fattigas försörjningsmöjligheter, tillgång till rena energitjänster till 

rimlig kostnad, mänsklig och institutionell kapacitet, kvantitativ sysselsättning och inkomstgenerering, 

betalningsbalans och investeringar samt tekniköverföring och tekniskt oberoende. 
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C1: mängden erbjudna utsläppskrediter som härrör från det första projektet som anges i 

bilaga I.B. (”Pristabell”) 

 

Kvalitet och pris kommer sedan att kopplas ihop med hjälp av följande beräkningsmodell: 

Antalet poäng som erhållits för priskriteriet [(Pm/Po) * det högsta poängantal som tilldelas] 

läggs till det antal poäng som erhållits vid utvärderingen av kvalitetskriterierna.  

 

Det anbud som får flest poäng rankas högst. 


