




















Nr. 55/350 7.10.2011EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

VIÐAUKI D

RÖKSTUÐNINGUR FYRIR GERÐ SAMNINGS ÁN UNDANGENGINNAR BIRTINGAR 
ÚTBOÐSAUGLÝSINGAR Í STJÓRNARTÍÐINDUM EVRÓPUSAMBANDSINS 

Rökstuðningur fyrir vali tilboðs án undangenginnar birtingar útboðsauglýsingar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. Þessi rök 
skulu vera í samræmi við viðeigandi greinar í tilskipun 2004/18/EB.

(Með tilliti til tilskipunar 89/665/EBE um úrræði, eins og henni var breytt með tilskipun 2007/66/EB, er hægt að stytta 
frestinn til að leggja fram kæru sem um getur í fyrsta undirlið a-liðar 1. mgr. 2. gr. f, ef í auglýsingunni er rökstuðningur fyrir 
ákvörðun samningsyfirvalda um að ganga til samninga án undangenginnar birtingar á útboðsauglýsingu í Stjórnartíðindum 
Evrópusambandsins. Til að njóta ávinnings styttri frests skal haka í viðeigandi reit(i) og láta frekari viðbótarupplýsingar í té 
neðan við). 

8 Staðlað eyðublað 3 – ÍS

Rök fyrir samningskaupum án undangenginnar birtingar á útboðsauglýsingu í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins 
verða að vera í samræmi við ákvæði 31. gr. tilskipunar 2004/18/EB 

a) Engin tilboð eða engin viðeigandi tilboð berast í: 

— almennu útboði, 

— lokuðu útboði. 

b) Vörurnar, sem um er að ræða, eru eingöngu framleiddar vegna rannsókna, tilrauna, athugana eða þróunar í samræmi við  
skilyrði sem sett eru í tilskipuninni (gildir aðeins um vöruinnkaup).  

c) Verkin/vörurnar/þjónustan geta aðeins verið í höndum eins ákveðins aðila: 

— af tæknilegum ástæðum, 

— af listrænum ástæðum, 

— af ástæðum er varða vernd einkaréttar. 

d) Um er að ræða knýjandi aðstæður sem leiðir af atburðum sem viðkomandi samningsyfirvöld gátu ekki séð fyrir og í  
samræmi við ströng skilyrði sem sett eru í tilskipuninni. 

e) Pöntuð eru frekari verk/afhending/þjónusta í samræmi við ströng skilyrði sem sett eru í tilskipuninni.  

f) Ný verk/þjónusta sem felur í sér endurtekningu á fyrirliggjandi verkum/þjónustu og pöntuð í samræmi við ströng skilyrði  
sem sett eru í tilskipuninni.  

g) Þjónustusamningur sem gerður er við sigurvegarann eða einn sigurvegaranna í hönnunarsamkeppni. 

h) Um er að ræða vörur sem eru skráðar og keyptar á vörumarkaði. 

i) Um er að ræða kaup á vörum á sérlega góðum kjörum: 

— hjá birgi sem er að hætta starfsemi sinni, 

— hjá bústjóra eða skiptastjóra við þrotabúsmeðferð, nauðasamninga eða svipaða málsmeðferð. 

j) Öll tilboð sem lögð eru fram í tengslum við almenn eða lokuð útboð eða samkeppnisviðræður eru ófullnægjandi eða 
óviðunandi. Aðeins þeir bjóðendur sem uppfylla forsendur fyrir hæfismiðuðu vali tóku þátt í samningaviðræðunum.   

Önnur rök fyrir gerð samnings án undangenginnar birtingar útboðsauglýsingar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins 

k) Samningurinn hefur það að markmiði að veita þjónustu sem tilgreind er í II. viðauka B við tilskipunina. 

1) Samningurinn fellur utan gildissviðs tilskipunarinnar.  
















































