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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB frá 26. febrúar 2014 um opinber innkaup og niðurfellingu 
tilskipunar 2004/18/EB (1), einkum 2. mgr. 59. gr., og tilskipun  Evrópuþingsins og ráðsins 2014/25/ESB frá 26. febrúar 
2014 um innkaup stofnana sem annast vatnsveitu, orkuveitu, flutninga og póstþjónustu og um niðurfellingu tilskipunar 
2004/17/EB (2), einkum 3. mgr. 80. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1)  Eitt meginmarkmið tilskipana 2014/24/ESB og 2014/25/ESB er að létta stjórnsýslubyrði samningsyfirvalda, 
samningsstofnana og rekstraraðila, ekki síst lítilla og meðalstórra fyrirtækja. Samevrópsk hæfisyfirlýsing bjóðanda 
er lykilatriði í þessari viðleitni. Staðlaða eyðublaðið fyrir samevrópska hæfisyfirlýsingu bjóðanda ætti því að vera 
samið með þeim hætti að komist verði hjá því að þurfa að útbúa umtalsverðan fjölda vottorða eða annarra skjala sem 
tengjast útilokunarviðmiðum og hæfiskröfum. Á staðlaða eyðublaðinu ætti einnig, í þessu skyni, að veita viðeigandi 
upplýsingar um aðila, sem rekstraraðilinn reiðir sig á hvað varðar getu, svo að staðfesting á upplýsingum varðandi 
slíka aðila geti farið fram samhliða staðfestingunni í tengslum við aðalrekstraraðilann og samkvæmt sömu skilyrðum.

2)  Samningsstofnunum, sem heyra undir tilskipun 2014/25/ESB og sem þurfa, þegar þær beita útilokunarviðmiðunum 
og hæfiskröfunum sem kveðið er á um í tilskipun 2014/24/ESB, að gera það á sama hátt og með sömu skilyrðum og 
samningsyfirvöld, ætti einnig að vera mögulegt að nota samevrópska hæfisyfirlýsingu bjóðanda.

3)  Til að forðast stjórnsýslubyrði fyrir samningsyfirvöld og samningsstofnanir og hugsanlegar mótsagnir í hinum 
ýmsu útboðsgögnum ættu samningsyfirvöld og samningsstofnanir að tilgreina fyrir fram og með skýrum hætti þær 
upplýsingar, sem rekstraraðilum ber að veita í samevrópskri hæfisyfirlýsingu bjóðanda, í útboðsauglýsingunni eða 
með tilvísunum í henni til annarra hluta útboðsgagnanna sem rekstraraðilar verða ætíð að skoða vandlega vegna 
þátttöku sinnar og hugsanlegrar framlagningar tilboða.

4)  Samevrópsk hæfisyfirlýsing bjóðanda ætti einnig að stuðla að frekari einföldun fyrir bæði rekstraraðila, samnings
yfirvöld og stofnanir þar eð eitt staðlað, evrópskt eyðublað kemur í stað ýmissa ólíkra, landsbundinna eigin yfirlýsinga. 
Þetta ætti einnig að stuðla að því að draga úr vandamálum sem tengjast nákvæmni við vinnslu formlegra yfirlýsinga 
og yfirlýsinga um samþykki og einnig vandkvæðum í tengslum við tungumál þar sem staðlaða eyðublaðið verður 
aðgengilegt á opinberu tungumálunum. Samevrópsk hæfisyfirlýsing bjóðanda ætti því að greiða fyrir aukinni þátttöku 
í opinberum innkaupaferlum yfir landamæri.

5)  Öll gagnavinnsla og gagnaskipti í tengslum við samevrópska hæfisyfirlýsingu bjóðanda ættu að fara fram í samræmi 
við landsreglur sem settar eru til framkvæmdar tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB (3), einkum landsreglur 
sem gilda um vinnslu upplýsinga er varða lögbrot, refsidóma eða öryggisráðstafanir skv. 5. mgr. 8. gr. téðrar tilskipunar.

6)  Rétt er að minna á að framkvæmdastjórninni ber að kanna beitingu samevrópskrar hæfisyfirlýsingar bjóðanda í reynd 
með tilliti til tækniþróunar gagnasafna í aðildarríkjunum og gefa Evrópuþinginu og ráðinu skýrslu um það fyrir 
18. apríl 2017. Þegar það er gert getur framkvæmdastjórnin einnig tekið tillit til hugsanlegra tillagna til að bæta 
virkni hennar í því skyni að auka möguleika á þátttöku í opinberum innkaupum yfir landamæri, ekki síst fyrir lítil 

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 3, 6.1.2016, bls. 16. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 127/2016 frá 3. júní 2016 um 
breytingu á XVI. viðauka (Opinber innkaup) við EES-samninginn, biður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 94, 28.3.2014, bls. 65.
(2) Stjtíð. ESB L 94, 28.3.2014, bls. 243.
(3) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplýsinga og um frjálsa 

miðlun slíkra upplýsinga (Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31).

FRAMKVÆMDARREGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR  
(ESB) 2016/7

frá 5. janúar 2016

um staðlað eyðublað fyrir samevrópska hæfisyfirlýsingu bjóðanda (*)
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og meðalstór fyrirtæki, eða hugsanlegra einfaldana innan ramma tilskipunar 2014/24/ESB. Hún getur einnig tekið 
til athugunar hugsanleg álitamál tengd þeirri starfsvenju að krefjast kerfisbundið vottorða eða annarra skriflegra 
sönnunargagna af öllum þátttakendum í tilteknu innkaupaferli eða þeirri starfsvenju að mismuna rekstraraðilum 
þegar þeir eru tilgreindir sem slíkra gagna er krafist af. 

7)  Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, eru í samræmi við álit ráðgjafarnefndarinnar um opinber 
innkaup.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Frá og með gildistöku landsbundinna ráðstafana til framkvæmdar tilskipun 2014/24/ESB og í síðasta lagi frá og með 
18. apríl 2016 skal nota staðlaða eyðublaðið í 2. viðauka við þessa reglugerð til að semja samevrópska hæfisyfirlýsingu 
bjóðanda, sem um getur í 59. gr. tilskipunar 2014/24/ESB. Leiðbeiningar um notkun hennar er að finna í 1. viðauka við 
þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

 Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

 Gjört í Brussel 5. janúar 2016.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 Jean-Claude JUNCKER

 forseti.

________
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1. VIÐAUKI

Leiðbeiningar

Samevrópsk hæfisyfirlýsing bjóðanda er eigin yfirlýsing rekstraraðila, sem veitir bráðabirgðasönnun er kemur í stað 
vottorða sem gefin eru út af opinberum yfirvöldum eða þriðju aðilum. Eins og kveðið er á um í 59. gr. tilskipunar 
2014/24/ESB er um að ræða formlega yfirlýsingu rekstraraðila um að hann sé ekki í einhverjum af þeim aðstæðum 
sem eru eða geta verið ástæða til að útiloka rekstraraðila, að hann uppfylli viðkomandi hæfiskröfur og að hann uppfylli, 
eftir atvikum, hlutlægar reglur og viðmiðanir sem settar hafa verið í því skyni að takmarka fjölda hæfra umsækjenda 
sem boðin er þátttaka. Tilgangurinn með henni er að draga úr stjórnsýslubyrðinni sem fylgir þeirri kröfu að útbúa 
umtalsverðan fjölda vottorða eða annarra skjala sem tengjast útilokunarviðmiðunum og hæfiskröfum.

Til að auðvelda rekstraraðilum að fylla út samevrópska hæfisyfirlýsingu bjóðanda er aðildarríkjunum heimilt að gefa út 
leiðbeiningar um notkun hennar, t.d. til að útskýra hvaða ákvæði landslaga eiga við í tengslum við A-þátt III. hluta (4), 
að vera kunni að opinberar skrár yfir samþykkta rekstraraðila hafi ekki verið teknar saman eða jafngild vottorð gefin út 
í tilteknu aðildarríki eða til að tilgreina hvaða tilvísanir og upplýsingar þurfi að gefa upp til að gera samningsyfirvöldum 
eða samningsstofnunum kleift að ná í tiltekið vottorð með rafrænum hætti.

Þegar samningsyfirvöld og samningsstofnanir útbúa útboðsgögn vegna tiltekins innkaupaferlis verða þau að tilgreina 
í útboðsauglýsingu, í útboðsgögnum sem um getur í útboðsauglýsingu eða í boðum um að staðfesta áhuga hvaða 
upplýsinga þau muni krefjast frá rekstraraðilum, þ. á m. skal vera afdráttarlaus yfirlýsing um hvort láta þurfi í té 
upplýsingarnar, sem settar eru fram í II. og III. hluta (5) að því er varðar undirverktaka ef rekstraraðilinn reiðir sig 
ekki á getu þeirra (6). Þau geta einnig einfaldað rekstraraðilum verkið með því að tilgreina þessar upplýsingar beint í 
rafrænni útgáfu samevrópskrar hæfisyfirlýsingar bjóðanda, t.d. með því að nota þjónustuna í tengslum við samevrópska 
hæfisyfirlýsingu bjóðanda, https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/ecertis2/resources/espd/
index.html (7), sem þjónustudeildir framkvæmdastjórnarinnar munu bjóða endurgjaldslaust fyrir samningsyfirvöld, 
samningsstofnanir, rekstraraðila, veitendur rafrænnar þjónustu og aðra hagsmunaaðila.

Samevrópsk hæfisyfirlýsing bjóðanda, sem rekstraraðilar hafa fyllt út til að veita tilskildar upplýsingar, verður 
að fylgja tilboðum í almennum útboðum og beiðnum um þátttöku í lokuðum útboðum, samkeppnisútboðum með 
samningsviðræðum, samkeppnisviðræðum eða nýsköpunarsamstarfi (8). Bjóðandinn, sem til stendur að gera samning við, 
mun þurfa að láta í té uppfærð vottorð og fylgiskjöl nema í tilviki tiltekinna samninga sem byggjast á rammasamningum. 

Aðildarríkjunum er heimilt að setja reglur um eða láta samningsyfirvöld og samningsstofnanir um að ákveða hvort 
þau noti samevrópska hæfisyfirlýsingu bjóðanda einnig sem hluta af innkaupaferlum sem heyra ekki, eða ekki að 
fullu, undir ítarlegar málsmeðferðarreglur tilskipana 2014/25/ESB eða 2014/25/ESB, s.s. um innkaup undir viðeigandi 
viðmiðunarfjárhæðum eða innkaup sem falla undir sérstakar reglur sem gilda um félagsþjónustu og aðra sértæka þjónustu 
(„einfalda fyrirkomulagið“) (9). Á sama hátt er aðildarríkjunum heimilt að setja reglur um eða láta samningsyfirvöld 
og samningsstofnanir um að ákveða hvort samevrópsk hæfisyfirlýsing bjóðanda verði einnig notuð í tengslum við gerð 
sérleyfissamninga, hvort sem þeir heyra undir ákvæði tilskipunar 2014/23/ESB eða ekki (10).

(4) Til dæmis að rekstraraðilar, sem hafa verið sakfelldir, skv. grein x, y og z í hegningarlögum landsins, verði að taka það fram þegar 
þeir fylla út upplýsingar varðandi dóma fyrir þátttöku í skipulögðum brotasamtökum eða peningaþvætti …

(5) Upplýsingar varðandi ástæður til útilokunar.
(6) Sbr. þriðju undirgrein 5. mgr. 71. gr. tilskipunar 2014/24/ESB og þriðju undirgrein 5. mgr. 88. gr. tilskipunar 2014/25/ESB.
(7) Þetta er tengill við bráðabirgðaútgáfu sem er í þróun. Þegar fullgerð útgáfa liggur fyrir verður settur inn tengill á hana eða hann 

gerður aðgengilegur á annan hátt.
(8) Staðan er flóknari þegar kemur að samningskaupum án undangenginnar auglýsingar, sem kveðið er á um í 32. gr. tilskipunar 

2014/24/ESB og 50. gr. tilskipunar 2014/25/ESB þar sem þessi ákvæði eiga við um mjög ólíkan veruleika. Það að fara fram á 
samevrópska hæfisyfirlýsingu bjóðanda væri ónauðsynleg stjórnsýslubyrði eða óviðeigandi á annan hátt 1) þar sem aðeins einn, 
fyrirframákveðinn þátttakandi kemur til greina (að því er varðar báðar tilskipanirnar, annars vegar 32. gr. (b-liður 2. mgr., b- og 
dliður 3. mgr. og 5. mgr.) í tilskipun 2014/24/ESB og hins vegar 50. gr. (bókstafsliðir c, e, f og i) í tilskipun 2015/25/ESB) og 2) 
vegna knýjandi aðstæðna (annars vegar cliður 2. mgr. 32. gr. tilskipunar 2014/24/ESB og hins vegar d og hliður 50. gr. tilskipunar 
2014/25/ESB) eða vegna sérstakra einkenna viðskiptanna með vörurnar sem eru skráðar og keyptar á vörumarkaði (cliður 3. 
mgr. 32. gr. tilskipunar 2014/24/ESB og gliður 50. gr. tilskipunar 2014/25/ESB). Hins vegar mundi samevrópsk hæfisyfirlýsing 
bjóðanda gegna hlutverki sínu að fullu og fara ætti fram á hana í öðrum tilvikum, sem einkennast af hugsanlegri þátttöku fleiri en 
eins þátttakanda og þar sem ekki er um knýjandi aðstæður að ræða eða tiltekin einkenni tengd viðskiptunum; sú er raunin að því er 
varðar 32. gr. (a-lið 2. mgr., a-lið 3. mgr. og 4. mgr.) tilskipunar 2014/24/ESB og bókstafsliði a, b og j í 50. gr. tilskipunar 2014/25/
ESB.

(9) 74.–77. gr. tilskipunar 2014/24/ESB og 91.–94. gr. tilskipunar 2014/25/ESB.
(10) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2014/23/ESB frá 26. febrúar 2014 um gerð sérleyfissamninga, Stjtíð. ESB L 94, 28.3.2014, 

bls. 1.
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Samningsyfirvald eða samningsstofnun getur hvenær sem er meðan á ferlinu stendur beðið hvaða bjóðanda sem er um 
að leggja fram öll tilskilin vottorð og fylgiskjöl eða hluta þeirra þar sem það er nauðsynlegt til að tryggja tilhlýðilegan 
framgang ferlisins.

Hægt er að útiloka rekstraraðila frá innkaupaferli eða lögsækja þá samkvæmt landslögum ef þeir gerast sekir um 
alvarlegar rangfærslur við að fylla út samevrópska hæfisyfirlýsingu bjóðanda eða, almennt, við veitingu upplýsinga sem 
nauðsynlegar eru til að sannreyna að ekki séu fyrir hendi útilokunarástæður eða að hæfiskröfur séu uppfylltar, eða ef 
slíkum upplýsingum er leynt eða rekstraraðilar geta ekki lagt fram fylgiskjöl.

Rekstraraðilar geta notað aftur upplýsingar sem látnar hafa verið í té í samevrópskri hæfisyfirlýsingu bjóðanda, sem áður 
hefur verið notuð í fyrra innkaupaferli, að því tilskildu að upplýsingarnar séu enn réttar og viðeigandi. Auðveldasta leiðin 
til þess er að færa upplýsingarnar inn í nýja samevrópska hæfisyfirlýsingu bjóðanda með viðeigandi virkni sem til þess 
er ætluð í framangreindri rafrænni þjónustu í tengslum við samevrópska hæfisyfirlýsingu bjóðanda (e. ESPDservice). 
Að sjálfsögðu verður einnig hægt að endurnýta upplýsingar með því að afrita og líma inn upplýsingar á annan hátt, 
t.d. upplýsingar sem geymdar eru í upplýsingatæknibúnaði rekstraraðilans (einkatölvum, spjaldtölvum, netþjónum...).

Samkvæmt annarri undirgrein 2. mgr. 59. gr. tilskipunar 2014/24/ESB skal samevrópsk hæfisyfirlýsing bjóðanda vera 
á rafrænu formi eingöngu. Þessu má þó fresta til 18. apríl 2018 í síðasta lagi (11). Þetta merkir að til 18. apríl 2018 í 
síðasta lagi kann hvort tveggja að vera til samhliða, útgáfur sem eru alveg rafrænar og pappírsútgáfur. Framangreind 
þjónusta í tengslum við samevrópska hæfisyfirlýsingu bjóðanda mun gera rekstraraðilum kleift að fylla út samevrópskar 
hæfisyfirlýsingar bjóðanda rafrænt í öllum tilvikum, og gera þeim með þeim hætti kleift að nýta sér til fulls þá 
virkni sem er í boði (ekki síst þá að nota upplýsingar aftur). Að því er varðar innkaupaferli þar sem notkun rafrænna 
samskiptaaðferða hefur verið frestað (sem er einnig mögulegt til 18. apríl 2018 í síðasta lagi), gerir þjónustan í tengslum 
við samevrópska hæfisyfirlýsingu bjóðanda rekstraraðilum kleift að prenta út á pappír samevrópska hæfisyfirlýsingu 
bjóðanda, sem fyllt hefur verið út rafrænt, sem þá má leggja fram hjá samningsyfirvaldi eða samningsstofnun eftir 
öðrum samskiptaleiðum en rafrænum (12).

Eins og áður hefur komið fram er samevrópsk hæfisyfirlýsing bjóðanda formleg yfirlýsing rekstraraðila um að 
viðeigandi ástæður til útilokunar eigi ekki við, að hann uppfylli viðeigandi hæfiskröfur og að hann muni gefa viðeigandi 
upplýsingar sem samningsyfirvald eða samningsstofnun krefst.

Ef innkaupum er skipt upp í hlutasamninga og hæfiskröfur (13) eru ekki þær sömu fyrir alla hlutana, ber að fylla út 
samevrópska hæfisyfirlýsingu bjóðanda fyrir hvern hlutasamning (eða hóp hlutasamninga sem sömu hæfiskröfur gilda 
um).

Í samevrópskri hæfisyfirlýsingu bjóðanda er enn fremur tilgreint hvaða opinbera yfirvald eða þriðji aðili ber ábyrgð á 
að útbúa fylgiskjölin (14) og hún inniheldur formlega yfirlýsingu um að rekstraraðili muni geta lagt fram þessi fylgiskjöl 
án tafar, sé þess óskað.

Samningsyfirvöld eða samningsstofnanir geta kosið að takmarka, eða aðildarríkin kunna að krefjast þess af þeim að þau 
takmarki (15), upplýsingar sem krafist er varðandi hæfiskröfur við þá einu spurningu hvort rekstraraðilar uppfylli allar 
tilskildar hæfiskröfur (já eða nei). Þó að þessu kunni að vera fylgt eftir með beiðnum um frekari upplýsingar og/eða 
gögn ætti að gæta þess að forðast að leggja of þungar stjórnsýslubyrðar á rekstraraðila með því að krefjast kerfisbundið 
vottorða eða annarra skriflegra sönnunargagna af öllum þátttakendum í tilteknu innkaupaferli eða þá starfsvenju að 
mismuna rekstraraðilum þegar þeir eru tilgreindir sem slíkra gagna er krafist af.

Skyldur samningsyfirvalda og samningsstofnana til að afla sér hlutaðeigandi gagna beint, með aðgangi að landsbundnum 
gagnagrunni sem er án endurgjalds í einhverju aðildarríkjanna, gilda einnig þar sem upplýsingarnar, sem krafist er í 
upphafi varðandi hæfiskröfur, hafa verið takmarkaðar við svarið „já“ eða „nei“.  Ef slíkra rafrænna gagna er krafist munu 
rekstraraðilar því láta samningsyfirvaldinu eða samningsstofnuninni í té þær upplýsingar sem þarf til að fá viðkomandi 
gögn þegar hæfiskröfur eru kannaðar, frekar en að láta þær í té beint í samevrópskri hæfisyfirlýsingu bjóðanda.

(11) Sbr. 3. mgr. 90. gr. tilskipunar 2014/24/ESB.
(12) Þeir munu einnig geta búið til PDFskjal af samevrópskri hæfisyfirlýsingu bjóðanda til að senda rafrænt sem viðhengi. Til þess að 

geta notað upplýsingarnar aftur síðar ættu rekstraraðilar að vista hæfisyfirlýsinguna útfyllta á viðeigandi rafrænu sniði (s.s. .xml).
(13) Þetta gæti átt við að því er varðar tilskilda lágmarksveltu, sem í slíkum tilvikum verður að ákvarða með hliðsjón af áætluðu hámarks-

verðmæti einstakra hlutasamninga.
(14) Nema samningsyfirvöld eða samningsstofnanir hafi gefið til kynna að almennar upplýsingar („já“/„nei“) um að kröfur séu uppfylltar 

nægi til að byrja með. Sjá frekari skýringar á þessum möguleika hér á eftir.
(15) Slíkar kröfur geta verið almennar eða takmarkaðar við tilteknar aðstæður eingöngu, t.d. almenn útboð eða, þegar um er að ræða ferli 

í tveimur hlutum, aðeins þegar öllum umsækjendum sem uppfylla lágmarkskröfur er boðið að taka þátt.
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Þegar útskrift úr viðeigandi skrá, s.s. sakavottorð, er tiltæk samningsyfirvaldi eða samningsstofnun með rafrænum 
hætti, getur rekstraraðilinn skýrt frá því hvar upplýsingarnar er að finna (þ.e. heiti gagnasafnsins, veffang, auðkenning 
skrárinnar eða færslunnar o.s.frv.) til að samningsyfirvaldið eða samningsstofnunin geti aflað sér þessara upplýsinga. 
Með því að gefa upp þessar upplýsingar gefur rekstraraðili samþykki sitt fyrir því að samningsyfirvaldið eða 
samningsstofnunin sæki viðkomandi gögn með fyrirvara um landsreglur til framkvæmdar tilskipun 95/46/
EB (16) um vinnslu persónuupplýsinga og einkum tiltekinna flokka upplýsinga s.s. u m lögbrot, refsidóma eða 
öryggisráðstafanir.

Í samræmi við 64. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2014/24/ESB geta rekstraraðilar, sem skráðir eru í opinberar 
skrár yfir samþykkta rekstraraðila eða hafa fengið vottun frá opinberum eða einkaréttarlegum aðilum, að því er varðar 
upplýsingarnar sem krafist er í III.–V. hluta, afhent samningsyfirvaldi eða samningsstofnun vottorðið um skráningu, sem 
gefið er út af þar til bæru yfirvaldi, eða vottorðið, sem þar til bær vottunaraðili gefur út.

Rekstraraðili sem tekur þátt í eigin nafni og reiðir sig ekki á getu annarra aðila til að uppfylla hæfiskröfurnar verður að 
fylla út eina samevrópska hæfisyfirlýsingu bjóðanda.

Rekstraraðili sem tekur þátt í eigin nafni en reiðir sig á getu eins eða fleiri annarra aðila verður að tryggja að samnings
yfirvaldinu eða samningsstofnuninni berist samevrópsk hæfisyfirlýsing bjóðanda fyrir hann sjálfan auk sérstakrar 
samevrópskrar hæfisyfirlýsingar bjóðanda með viðeigandi upplýsingum (17) fyrir hvern og einn aðila sem hann reiðir 
sig á.

Loks þarf að leggja fram sérstaka samevrópska hæfisyfirlýsingu bjóðanda, með upplýsingunum sem krafist er í II.– 
V. hluta, fyrir hvern rekstraraðila sem tekur þátt, þegar hópar rekstraraðila, þ.m.t. tímabundin samtök, taka saman þátt 
í innkaupaferli.

Í öllum tilvikum þar sem fleiri en einn einstaklingur er í stjórn, framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn rekstraraðila eða 
hefur heimild til fyrirsvars, ákvörðunartöku eða yfirráða hjá honum, gæti hver og einn þeirra þurft að undirrita sömu 
samevrópsku hæfisyfirlýsingu bjóðanda, háð reglum í hverju landi fyrir sig, þ.m.t. reglum um gagnavernd.

Að því er varðar undirritun/undirritanir samevrópskrar hæfisyfirlýsingar bjóðanda, athugið að undirritun hennar kann 
að vera ónauðsynleg ef samevrópsk hæfisyfirlýsing bjóðanda er send sem hluti af skjalamengi þar sem sannvottaður 
uppruni og heilleiki er tryggður með undirritun/undirritunum sem tilskilin er í tengslum við sendingaraðferðina (18).

Í innkaupaferlum þar sem útboðsauglýsing hefur verið birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins eru upplýsingarnar 
sem krafist er í I. hluta sóttar sjálfvirkt, að því tilskildu að framangreind rafræn þjónusta í tengslum við 
samevrópska hæfisyfirlýsingu bjóðanda sé notuð til að búa til yfirlýsinguna og fylla hana út.

Hafi engin útboðsauglýsing verið birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins verður samningsyfirvaldið eða 
samningsstofnunin að færa inn upplýsingar sem auðkenna innkaupaferlið með ótvíræðum hætti. Rekstraraðili 
skal fylla út allar aðrar upplýsingar í öllum þáttum samevrópskrar hæfisyfirlýsingar bjóðanda.

Samevrópsk hæfisyfirlýsing bjóðanda samanstendur af eftirtöldum hlutum og þáttum:

— I. hluti.  Upplýsingar varðandi innkaupaferlið og samningsyfirvaldið eða samningsstofnunina.

— II. hluti. Upplýsingar varðandi rekstraraðilann.

(16) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 95/46/EB frá 24. október 1995 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónuupplý-
singa og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga (Stjtíð. EB L 281, 23.11.1995, bls. 31).

(17) Sjá C-þátt II. hluta.
(18) Til dæmis: ef tilboð í almennu útboði og meðfylgjandi samevrópsk hæfisyfirlýsing bjóðanda eru send í tölvupósti sem búinn er 

rafrænni undirskrift af tilskilinni gerð, kunna viðbótarundirritun/undirritanir hæfisyfirlýsingarinnar að vera ónauðsynlegar. Rafræn 
undirskrift á samevrópska hæfisyfirlýsingu bjóðanda kann einnig að vera ónauðsynleg ef hæfisyfirlýsingin er felld inn í rafrænan 
innkaupavettvang þar sem rafrænnar auðkenningar er krafist til að nota vettvanginn.
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— III. hluti. Útilokunarviðmiðanir:

— A: Ástæður sem tengjast sakfellingu í refsimáli (beiting þeirra er skyldubundin skv. 1. mgr. 57. gr. tilskipunar 
2014/24/ESB. Beiting þeirra er einnig skyldubundin fyrir samningsyfirvöld samkvæmt annarri undirgrein  
1. mgr. 80. gr. tilskipunar 2014/25/ESB, en hins vegar er samningsstofnunum, öðrum en samningsyfirvöldum, 
heimilt að ákveða að beita þessum útilokunarviðmiðunum).

— B: Ástæður sem tengjast greiðslu skatta eða framlaga til almannatrygginga (beiting þeirra er skyldubundin 
skv. 2. mgr. 57. gr. tilskipunar 2014/24/ESB ef um er að ræða endanlega og bindandi ákvörðun. Með sömu 
skilyrðum er beiting þeirra einnig skyldubundin fyrir samningsyfirvöld samkvæmt annarri undirgrein 1. mgr. 
80. gr. tilskipunar 2014/25/ESB, en hins vegar er samningsstofnunum, öðrum en samningsyfirvöldum, heimilt 
að ákveða að beita þessum útilokunarviðmiðunum. Athugið að útilokun kann að vera skyldubundin samkvæmt 
landslögum tiltekinna aðildarríkja jafnvel þótt ákvörðunin sé ekki endanleg og bindandi).

— C: Ástæður sem tengjast ógjaldfærni, hagsmunaárekstrum eða misferli í starfi (sjá 4. mgr. 57. gr. 
tilskipunar 2014/24/ESB) (tilvik þar sem heimilt er að útiloka rekstraraðila; aðildarríki geta gert það að 
skyldu að samningsvöld þeirra beiti þessum útilokunarástæðum. Skv. 1. mgr. 80. gr. tilskipunar 2014/25/ESB 
er öllum samningsstofnunum, hvort sem þær eru samningsyfirvöld eða ekki, heimilt að ákveða að beita þessum 
útilokunarástæðum eða aðildarríki þeirra getur krafist þess af þeim).

— D: Aðrar ástæður til útilokunar sem hægt er að gera ráð fyrir í landslögum aðildarríkis samningsyfirvalds 
eða samningsstofnunar

— IV. hluti. Hæfiskröfur (19):

— α: Almenn atriði varðandi allar hæfiskröfur

— A: Hæfi. 

— B: Efnahagsleg og fjárhagsleg staða.

— C: Tæknileg og fagleg geta.

— D: Gæðatryggingarkerfi og umhverfisstjórnunarstaðlar (20)(21).

— V. hluti. Fækkun hæfra umsækjenda (22).

— VI. hluti. Lokayfirlýsingar.

________

(19) Skv. 2. mgr. 80. gr. tilskipunar 2014/25/ESB geta samningsstofnanir, hvort sem þær eru samningsyfirvöld eða ekki, ákveðið að beita 
hæfiskröfunum sem kveðið er á um í 58. gr. tilskipunar 2014/24/ESB (A, B og Cþætti IV. hluta).

(20) Ekki er kveðið ótvírætt á um notkun samningsstofnana á samevrópskri hæfisyfirlýsingu bjóðanda að því er varðar kröfur í tengslum 
við gæðatryggingarkerfi og umhverfisstjórnunarstaðla (Dþáttur IV. hluta) í tilskipun 2014/25/ESB en hana ætti engu að síður að 
heimila af hagkvæmnisástæðum þar eð 62. gr. tilskipunar 2014/24/ESB og 81. gr. 2014/25/ESB eru í meginatriðum eins.

(21) Samkvæmt 2. mgr. 77. gr. og 1. mgr. 78. gr. tilskipunar 2014/25/ESB skulu samningsstofnanir velja þátttakendur á grundvelli hlut-
lægra reglna og viðmiðana. Eins og lýst er hér að framan geta þessar viðmiðanir í sumum tilvikum verið þær sem kveðið er á um í 
tilskipun 2014/24/ESB eða innihaldið ákvæði sem eru í meginatriðum eins (sjá 16. neðanmálsgrein). Þó geta þessar hlutlægu reglur 
og viðmiðanir einnig verið sérstaklega miðaðar við tiltekna samningsstofnun eða tiltekið innkaupaferli. Staðlað eyðublað getur þó 
ekki tekið til slíkra tilvika.

(22) Ekki er kveðið ótvírætt á um notkun samningsstofnana á samevrópskri hæfisyfirlýsingu bjóðanda að því er varðar fækkun hæfra 
umsækjenda (V. hluti) í tilskipun 2014/25/ESB en hana ætti engu að síður að heimila af hagkvæmnisástæðum þar eð þess er krafist 
í 65. gr. tilskipunar 2014/24/ESB og 2. mgr. 78. gr. tilskipunar 2014/25/ESB að slík fækkun skuli fara fram í samræmi við hlutlægar 
forsendur eða reglur án mismununar.
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2. VIÐAUKI

STAÐLAÐ EYÐUBLAÐ FYRIR SAMEVRÓPSKA HÆFISYFIRLÝSINGU BJÓÐANDA

I. hluti: Upplýsingar varðandi innkaupaferlið og samningsyfirvaldið eða samningsstofnunina

Í innkaupaferlum þar sem útboðsauglýsing hefur verið birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins eru 
upplýsingarnar sem krafist er í I. hluta sóttar sjálfvirkt, að því tilskildu að rafræna þjónustan í tengslum 
við samevrópska hæfisyfirlýsingu bjóðanda (1) sé notuð til að búa til yfirlýsinguna og fylla hana út. Tilvísun í 
viðeigandi tilkynningu (2)  sem birt er í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins:

Stjtíð. ESB, S-deild, nr. [ ], dags. [ ], bls. [ ],

Númer tilkynningar í S-deild Stjtíð. ESB: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Hafi engin útboðsauglýsing verið birt í Stjtíð. ESB verður samningsyfirvaldið eða samningsstofnunin að færa 
inn upplýsingar sem auðkenna innkaupaferlið með ótvíræðum hætti:

Ef þess er ekki krafist að birt sé tilkynning í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins gefið þá upp aðrar 
upplýsingar sem auðkenna innkaupaferlið með ótvíræðum hætti (t.d. tilvísun til birtingar á landsvísu): [….]

UPPLÝSINGAR UM INNKAUPAFERLIÐ

Upplýsingarnar sem krafist er í I. hluta eru sóttar sjálfvirkt, að því tilskildu að framangreind rafræn þjónusta 
í tengslum við samevrópska hæfisyfirlýsingu bjóðanda sé notuð til að búa til yfirlýsinguna og fylla hana út. Ef 
svo er ekki, verður rekstraraðili að fylla út þessar upplýsingar.

Kaupandi (3) Svar:

Nafn: [ ]

Innkaup sem um er að ræða Svar:

Heiti innkaupanna eða stutt lýsing á þeim (4): [ ]

Tilvísunarnúmer sem samningsyfirvald eða samnings
stofnun gefur skjalinu (ef við á) (5):

[ ]

Rekstraraðili skal fylla út allar aðrar upplýsingar í öllum þáttum samevrópskrar hæfisyfirlýsingar bjóðanda

_______________
(1)  Þjónustudeildir framkvæmdastjórnarinnar munu bjóða rafrænu þjónustuna í tengslum við samevrópska hæfis yfirlýsingu bjóðanda 

endurgjaldslaust fyrir samningsyfirvöld, samningsstofnanir, rekstraraðila, veitendur rafrænnar þjónustu og aðra hagsmunaaðila.
(2)  Þegar um er að ræða samningsyfirvöld: annaðhvort kynningartilkynningu sem er notuð til að kynna útboð eða útboðstilkynningu. 

Þegar um er að ræða samningsstofnanir: reglubundna kynningartilkynningu sem er notuð til að kynna útboð, útboðstilkynningu eða 
tilkynningu um að hæfismatskerfi sé fyrir hendi.

(3)  Upplýsingarnar skal afrita úr lið I.1 í I. þætti viðkomandi tilkynningar. Ef um er að ræða sameiginleg innkaup, gefið upp nöfn allra 
kaupenda sem hlut eiga að máli.

(4)  Sjá liði II.1.1 og II.1.3 í viðeigandi tilkynningu.
(5)  Sjá lið II.1.1 í viðeigandi tilkynningu.
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II. hluti: Upplýsingar varðandi rekstraraðilann

A: UPPLÝSINGAR VARÐANDI REKSTRARAÐILANN

Auðkennisupplýsingar: Svar:

Nafn: [ ]

Virðisaukaskattsnúmer (ef við á):

Ef virðisaukaskattsnúmer á ekki við þá tilgreinið annað 
landsbundið auðkennisnúmer, ef krafist er og við á

[ ]

[ ]

Póstfang: [..................]

Tengiliður eða tengiliðir (6):

Sími:

Tölvupóstfang:

Veffang (ef við á):

[..................]

[..................]

[..................]

[..................]

Almennar upplýsingar: Svar:

Er rekstraraðili örfyrirtæki, lítið eða meðalstórt fyrirtæki 
(7)?

[ ] Já [ ] Nei

Fyllið aðeins út ef um er að ræða innkaup sem eru 
bundin við ákveðna hópa (8): er rekstraraðili verndaður 
vinnustaður, „félagslegt fyrirtæki“ (9) eða mun hann 
framkvæma samninginn innan ramma áætlana um 
verndaða vinnu?
Ef svarið er já
hvert er hlutfall fatlaðra eða illa settra starfsmanna?
Ef þess er krafist, tilgreinið hvaða flokki eða flokkum 
fatlaðra eða illa settra starfsmanna viðkomandi launþegar 
tilheyra.

[ ] Já [ ] Nei

[..................]

[..................]

Ef við á, er rekstraraðilinn skráður í opinbera skrá 
yfir samþykkta rekstraraðila eða hefur hann fengið 
jafngilt vottorð (t.d. samkvæmt landsbundnu (for)
hæfismatskerfi)?

[ ] Já [ ] Nei [ ] Á ekki við

Ef svarið er já:

Svarið þeim hlutum þessa þáttar sem eftir eru, þætti 
B og, ef við á, þætti C í þessum hluta, fyllið út V. 
hluta, þar sem við á, og fyllið út og undirritið VI. 
hluta í öllum tilvikum.

a)  Gefið upp heiti skrárinnar eða vottorðsins og 
viðeigandi skráningarnúmer eða númer vottunar, ef 
við á:

b)  Ef hægt er að nálgast vottorðið um skráningu eða 
vottunina rafrænt, tilgreinið:

a)  [..................]

b)  (veffang, útgáfuyfirvald eða aðila, nákvæma tilvísun 
til gagnanna):

[..................][..................][..................][..................]

______________
(6)  Endurtakið upplýsingar um tengiliði eins oft og þörf krefur.
(7)  Sbr. tilmæli framkvæmdastjórnarinnar frá 6. maí 2003 um skilgreininguna á örfyrirtækjum, litlum fyrirtækjum og meðalstórum 

fyrirtækjum, (Stjtíð. ESB L 124, 20.5.2003, bls. 36). Þessara upplýsinga er eingöngu krafist vegna hagskýrslugerðar. 
 Örfyrirtæki: fyrirtæki sem hefur færri en 10 starfsmenn og ársvelta og/eða niðurstöðutala efnahagsreiknings fer ekki yfir 2 

milljónir evra. 
 Lítil fyrirtæki: fyrirtæki sem hefur færri en 50 starfsmenn og ársvelta og/eða niðurstöðutala efnahagsreiknings fer ekki yfir 10 

milljónir evra. 
 Meðalstór fyrirtæki: fyrirtæki sem eru hvorki örfyrirtæki né lítil fyrirtæki og hafa færri en 250 starfsmenn og ársvelta fer 

ekki yfir 50 milljónir evra og/eða niðurstöðutala efnahagsreiknings fer ekki yfir 43 milljónir evra.
(8)  Sjá lið III.1.5 í útboðstilkynningu
(9)  Þ.e. sem hefur félagslega og faglega aðlögun fatlaðra eða illa settra einstaklinga að helsta markmiði.
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c)  Tilgreinið tilvísanir sem liggja til grundvallar 
skránni eða vottuninni og, eftir atvikum, flokkunina 
í opinberu skránni (10):

d)  Tekur skráningin eða vottunin til allra tilskilinna 
hæfiskrafna?

Ef svarið er nei:

Fyllið út að auki þær upplýsingar sem vantar í A-, B-, 
C- eða D-þátt IV. hluta eftir því sem við á

AÐEINS ef þess er krafist í viðkomandi tilkynningu 
eða útboðsgögnum:

e)  Getur rekstraraðili lagt fram vottorð um greiðslu 
framlags til almannatrygginga og skatta eða látið 
í té upplýsingar sem gera samningsyfirvaldi eða 
samningsstofnun kleift að afla sér þess beint með 
aðgangi að landsbundnum gagnagrunni sem er án 
endurgjalds í einhverju aðildarríkjanna?

Ef viðeigandi gögn eru fyrir hendi á rafrænu formi 
tilgreinið:

c)  [......]

d)  [ ] Já [ ] Nei

e)  [ ] Já [ ] Nei

(veffang, útgáfuyfirvald eða aðila, nákvæma tilvísun til 
gagnanna):

[..................][..................][..................][..................]

Tilhögun þátttöku: Svar:

Tekur rekstraraðilinn þátt í innkaupaferlinu ásamt  
öðrum (11)?

[ ] Já [ ] Nei

Ef svarið er já, tryggið að aðrir hlutaðeigandi aðilar fylli út sérstaka samevrópska hæfisyfirlýsingu bjóðanda.

Ef svarið er já:

a)  Tilgreinið hlutverk rekstraraðilans í hópnum (fer 
hann fyrir hópnum, ber hann ábyrgð á tilteknum 
verkefnum...):

b)  Tilgreinið hina rekstraraðilana sem taka þátt í 
innkaupaferlinu:

c)  Heiti hópsins sem tekur þátt, ef við á:

a):  [..................]

b):  [..................]

c): [..................]

Hlutasamningar Svar:

Hlutasamningur (hlutasamningar) sem rekstraraðili óskar 
eftir að bjóða í, ef við á:

[ ]

B: UPPLÝSINGAR UM FULLTRÚA REKSTRARAÐILANS

Ef við á, tilgreinið nafn/nöfn og heimilisfang/-föng einstaklingsins/einstaklinganna sem hefur/hafa umboð til að koma 
fram fyrir hönd rekstraraðilans að því er varðar innkaupaferlið:

Fyrirsvar (ef við á): Svar:

Fullt nafn:

ásamt fæðingardegi og ári og fæðingarstað, ef krafist er:

[..................];
[..................]

Staða/Kemur fram sem: [..................]

Póstfang: [..................]

Sími: [..................]

Tölvupóstfang: [..................]

Ef þörf er á, veitið ítarlegar upplýsingar um fyrirsvarið 
(form þess, umfang, tilgang ...):

[..................]

_______________ 
(10)  Tilvísanir og flokkun, ef við á, koma fram á vottuninni.
(11)  Einkum sem hluti af samstæðu,  fyrirtækjasamtökum, fyrirtæki um sameiginlegt verkefni eða sambærilegu.
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C: UPPLÝSINGAR UM HVORT BYGGT ER Á GETU ANNARRA AÐILA

Byggt á getu:  Svar:

Reiðir rekstraraðilinn sig á getu annarra aðila til að 
uppfylla hæfiskröfurnar sem settar eru fram í IV. hluta og 
forsendurnar og reglurnar (ef við á) sem settar eru fram í 
V. hluta hér á eftir?

[ ] Já [ ] Nei

Ef svarið er já, leggið fram sérstaka samevrópska hæfisyfirlýsingu bjóðanda með þeim upplýsingum sem krafist 
er í A- og B-þætti þessa hluta og í III. hluta fyrir hvern viðkomandi aðila, útfyllta með tilhlýðilegum hætti og 
undirritaða af viðkomandi aðilum.

Athugið að þetta ætti einnig að eiga við um tæknimenn eða tæknilega aðila, sem ekki heyra beint undir fyrirtæki 
rekstraraðilans, einkum þá sem bera ábyrgð á gæðaeftirliti og, þegar um er að ræða opinbera verksamninga, þá 
tæknimenn og tæknilegu aðila sem verktaki getur leitað til vegna framkvæmdar verksins.

Tiltakið upplýsingarnar í IV. og V. hluta fyrir hvern viðkomandi aðila að því marki sem þær tengjast þeirri tilteknu getu 
sem rekstraraðilinn reiðir sig á (12).

D: UPPLÝSINGAR UM UNDIRVERKTAKA EF REKSTRARAÐILI REIÐIR SIG EKKI Á GETU ÞEIRRA

(Þennan þátt þarf aðeins að fylla út fari samningsyfirvald eða samningsstofnun sérstaklega fram á það.)

Undirverktakastarfsemi: Svar:

Hyggst rekstraraðili láta þriðju aðila framkvæma einhvern 
hluta samningsins í undirverktöku?

[ ] Já [ ] Nei

Ef svarið er já og að svo miklu leyti sem vitað er, teljið 
upp fyrirhugaða undirverktaka:

[…]

Fari samningsyfirvald eða samningsstofnun sérstaklega fram á að þessar upplýsingar séu veittar til viðbótar 
við upplýsingarnar í þessum þætti, veitið upplýsingarnar í A- og B-þætti þessa hluta og í III. hluta fyrir hvern 
(flokk) undirverktaka sem í hlut á.

_______________
(12)  T.d. varðandi tæknilega aðila sem koma að gæðaeftirliti: 3. liður C-þáttar IV. hluta.
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III. hluti: Ástæður til útilokunar

A: ÁSTÆÐUR SEM TENGJAST SAKFELLINGU Í REFSIMÁLI

Í 1. mgr. 57. gr. tilskipunar 2014/24/ESB eru settar fram eftirfarandi ástæður til útilokunar:

1.  Þátttaka í skipulögðum brotasamtökum (13),

2.  Spilling (14),

3.  Svik (15),

4.  Hryðjuverk eða brot sem tengjast hryðjuverkastarfsemi (16),

5.  Peningaþvætti eða fjármögnun hryðjuverka  (17),

6.   Barnavinna og annað form mansals (18).

Ástæður sem tengjast sakfellingu í refsimáli samkvæmt 
landsbundnum ákvæðum um framkvæmd þeirra 
ástæðna sem settar eru fram í 1. mgr. 57. gr. 
tilskipunarinnar:

Svar:

Hefur rekstraraðili sjálfur eða einhver sem er í stjórn, 
framkvæmdastjórn eða eftirlitsstjórn hans eða sem hefur 
heimild til fyrirsvars, ákvörðunartöku eða yfirráða hjá 
honum verið sakfelldur með endanlegum dómi fyrir 
eitthvað af ofangreindu á síðastliðnum fimm árum eða 
þar sem útilokunartímabil sem er enn í gildi var tilgreint 
í dómnum?

[ ] Já [ ] Nei

Ef viðeigandi gögn eru fyrir hendi á rafrænu formi þá 
tilgreinið: (veffang, útgáfuyfirvald eða aðila, nákvæma 
tilvísun til gagnanna):

[..................][..................][..................](19)

Ef svarið er já, tilgreinið (20):

a)  dagsetningu dóms, tilgreinið um hvern af liðum 1–6 
er að ræða og ástæðu/ástæður dómsins,

b)  hver var sakfelldur [ ],

c)  að því marki sem fram kemur beint í dómnum:

a)  Dagsetning: [ ], liður/liðir: [ ], ástæða/ástæður: [ ]

b)  [……]

c)  Lengd útilokunartímabils. [ ] og liður/liðir sem um er 
að ræða [ ]

Ef viðeigandi gögn eru fyrir hendi á rafrænu formi þá 
tilgreinið: (veffang, útgáfuyfirvald eða aðila, nákvæma 
tilvísun til gagnanna):

[..................][..................][..................](21)

Hefur rekstraraðilinn gert ráðstafanir til að sýna fram 
á áreiðanleika sinn þrátt fyrir að viðeigandi ástæða til 
útilokunar sé fyrir hendi (22) („bætt fyrir brot sitt“ („Self-
Cleaning“)) þar sem um er að ræða sakfellingu?

[ ] Já [ ] Nei

Ef svarið er já, lýsið ráðstöfununum sem gerðar hafa 
verið (23):

[..................]

_______________
(13)  Eins og skilgreint er í 2. gr. rammaákvörðunar ráðsins 2008/841/DIM frá 24. október 2008 um baráttuna gegn skipulagðri 

afbrotastarfsemi (Stjtíð. ESB L 300, 11.11.2008, bls. 42).
(14)  Eins og skilgreint er í 3. gr. samningsins um baráttu gegn spillingu tengdri embættismönnum Evrópubandalaganna eða 

embættismönnum aðildarríkja Evrópusambandsins, Stjtíð. EB C 195, 25.6.1997, bls. 1, og í 1. mgr. 2. gr. rammaákvörðunar 
ráðsins 2003/568/DIM frá 22. júlí 2003 um baráttu gegn spillingu í einkageiranum (Stjtíð. ESB L 192, 31.7.2003, bls. 54). Þessi 
útilokunarástæða tekur einnig til spillingar eins og hún er skilgreind í landslögum samningsyfirvaldsins (samningsstofnunarinnar) 
eða rekstraraðilans.

(15)  Í skilningi 1. gr. samningsins um verndun fjárhagslegra hagsmuna Evrópubandalaganna (Stjtíð. EB C 316, 27.11.1995, bls. 48).
(16)  Eins og skilgreint er í 1. og 3. gr. rammaákvörðunar ráðsins frá 13. júní 2002 um baráttuna gegn hryðjuverkum (Stjtíð. EB L 164, 

22.6.2002, bls. 3). Þessi útilokunarástæða tekur einnig til áeggjunar, aðstoðar, stuðnings eða tilraunar til að fremja afbrot, eins og um 
getur í 4. gr. þeirrar rammaákvörðunar.

(17)  Eins og skilgreint er í 1. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2005/60/EB frá 26. október 2005 um ráðstafanir gegn því að 
fjármálakerfið sé notað til peningaþvættis og til fjármögnunar hryðjuverkastarfsemi (Stjtíð. ESB L 309, 25.11.2005, bls. 15).

(18)  Eins og skilgreint er í 2. gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2011/36/ESB frá 5. apríl 2011 um að koma í veg fyrir og 
berjast gegn mansali og vernda fórnarlömb þess, og um niðurfellingu á rammaákvörðun ráðsins 2002/629/DIM (Stjtíð. ESB L 101, 
15.4.2011, bls. 1).

(19)  Endurtakið eins oft og þörf krefur.
(20)  Endurtakið eins oft og þörf krefur.
(21)  Endurtakið eins oft og þörf krefur.
(22)  Í samræmi við landsbundin ákvæði til framkvæmdar 6. mgr. 57. gr. tilskipunar 2014/24/ESB.
(23)  Skýringin ætti að sýna fram á að ráðstafanirnar, sem gerðar voru, hafi verið viðeigandi með tilliti til eðlis brotanna sem framin voru 

(stök, endurtekin, kerfisbundin …).
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B: ÁSTÆÐUR SEM TENGJAST GREIÐSLU SKATTA EÐA FRAMLAGA TIL ALMANNATRYGGINGA

Greiðsla skatta eða framlaga til almannatrygginga: Svar:

Hefur rekstraraðili uppfyllt allar skyldur sínar varðandi 
greiðslu skatta eða framlaga til almannatrygginga, 
bæði í landinu þar sem hann hefur staðfestu og í aðildarríki 
samningsyfirvaldsins eða samningsstofnunarinnar ef það 
er annað en staðfestuland?

[ ] Já [ ] Nei

Ef svo er ekki, tilgreinið:

a)  Viðkomandi land eða aðildarríki

b)  Hver er fjárhæðin sem um er að ræða?

c)  Hvernig hefur því verið slegið föstu að um brot á 
skyldum sé að ræða:

1)  Með ákvörðun dómstóls eða stjórnvalds:

—  Er ákvörðunin endanleg og bindandi?

—  Tilgreinið dagsetningu dóms eða ákvörðunar.

—  Lengd útilokunartímabils, að því marki sem kemur 
beint fram í dómnum þar sem dómur hefur fallið:

2)  Með öðrum hætti? Tilgreinið:

d)  Hefur rekstraraðili uppfyllt skyldur sínar með því að 
greiða eða gera bindandi samning um fyrirkomulag 
með það í huga að greiða skattana eða framlögin 
til almannatrygginga sem skal greiða, þ.m.t., eftir 
atvikum, áfallna vexti eða sektir?

Skattar Framlög til almanna-
trygg  inga

a)  [..................]

b)  [..................]

c1)  [ ] Já  [ ] Nei

—  [ ] Já  [ ] Nei

—  [..................]

—  [..................]

c2)  [..................]

d)  [ ] Já  [ ] Nei

Ef svarið er já, tilgreinið 
nánar:

[..................]

a)  [..................]

b)  [..................]

 

c1)  [ ] Já  [ ] Nei

—  [ ] Já  [ ] Nei

—  [..................]

—  [..................]

 

c2)  [..................]

d)  [ ] Já [ ] Nei

Ef svarið er já, tilgreinið 
nánar: 

[..................]

Ef viðeigandi gögn um greiðslu skatta eða framlaga til 
almannatrygginga eru fyrir hendi á rafrænu formi þá 
tilgreinið:

(veffang, útgáfuyfirvald eða aðila, nákvæma tilvísun til 
gagnanna) (24):

[..................][..................][..................]

C: ÁSTÆÐUR SEM TENGJAST ÓGJALDFÆRNI, HAGSMUNAÁREKSTRUM EÐA MISFERLI Í STARFI (25)

Athugið, að því er varðar þessi innkaup, að sumar af eftirfarandi útilokunarástæðum kunna að hafa verið 
skilgreindar nánar í landslögum, í viðkomandi tilkynningu eða í útboðsgögnum. Þannig getur t.d. í landslögum 
verið kveðið á um að „alvarlegt misferli í starfi“ kunni að taka til ýmiss konar ólíkrar háttsemi.

Upplýsingar um mögulega ógjaldfærni, hagsmuna-
árekstra eða misferli í starfi

Svar:

Hefur rekstraraðili, sér vitandi, brotið gegn skyldum sín-
um á sviði umhverfis-, félagsmála- og vinnuréttar (26)?

[ ] Já [ ] Nei

Ef svarið er já, hefur rekstraraðilinn gert ráðstafanir til 
að sýna fram á áreiðanleika sinn þrátt fyrir að viðeigandi 
ástæða til útilokunar sé fyrir hendi („bætt fyrir brot sitt“)?

[ ] Já [ ] Nei

Hafi hann gert það, lýsið ráðstöfununum sem gerðar hafa 
verið:

[..................]

_______________
(24)  Endurtakið eins oft og þörf krefur.
(25)  Sjá 4. mgr. 57. gr. tilskipunar 2014/24/ESB.
(26)  Eins og fram kemur í landslögum, viðkomandi tilkynningu eða útboðsgögnum eða í 2. mgr. 18. gr. tilskipunar 2014/24/ESB vegna 

þessara innkaupa.



18.8.2016 Nr. 44/457EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Er rekstraraðili í einhverjum þeim aðstæðum sem hér 
segir:

a)  gjaldþrota eða

b)  hefur hann verið tekinn til ógjaldfærni- eða 
slitameðferðar eða

c)  hefur hann fengið heimild til nauðasamninga eða

d)  er ástatt um hann með sambærilegum hætti vegna 
svipaðrar málsmeðferðar samkvæmt landslögum eða 
reglugerðum (27) eða

e)  eru eignir hans í umsjá skiptastjóra eða dómstóls eða

f)  hefur atvinnustarfsemi hans verið lögð niður?

Ef svarið er já:

— Tilgreinið nánar:

— Tilgreinið af hverju rekstraraðili muni samt sem 
áður geta staðið við samninginn með tilliti til gildandi 
landsreglna og ráðstafana varðandi áframhaldandi 
starfsemi við slíkar aðstæður (28).

Ef viðeigandi gögn eru fyrir hendi á rafrænu formi þá 
tilgreinið:

[ ] Já [ ] Nei

—  [..................]

—  [..................]

(veffang, útgáfuyfirvald eða aðila, nákvæma tilvísun til 
gagnanna):

[..................][..................][..................]

Hefur rekstraraðili gerst sekur um alvarlegt misferli í 
starfi (29)?

Ef svarið er já, tilgreinið nánar:

[ ] Já [ ] Nei

[..................]

Ef svarið er já, hefur rekstraraðilinn gert ráðstafanir til að 
bæta fyrir brot sitt?

[ ] Já [ ] Nei

Hafi hann gert það, lýsið ráðstöfununum sem gerðar hafa 
verið:

[..................]

 Hefur rekstraraðilinn gengið til samninga við aðra 
rekstraraðila í þeim tilgangi að raska samkeppni?

Ef svarið er já, tilgreinið nánar:

[ ] Já [ ] Nei

[..................]

Ef svarið er já, hefur rekstraraðilinn gert ráðstafanir til að 
bæta fyrir brot sitt?

[ ] Já [ ] Nei

Hafi hann gert það, lýsið ráðstöfununum sem gerðar hafa 
verið:

[..................]

Er rekstraraðila kunnugt um einhverja hagsmunaárekstra 
(30) vegna þátttöku sinnar í innkaupaferlinu?

Ef svarið er já, tilgreinið nánar:

[ ] Já [ ] Nei

[..................]

Hefur rekstraraðili eða fyrirtæki sem tengist honum 
veitt samningsyfirvaldi eða samningsstofnun ráðgjöf eða 
komið á annan hátt að undirbúningi innkaupaferlisins?

Ef svarið er já, tilgreinið nánar:

[ ] Já [ ] Nei

[..................]

______________
(27)  Sjá landslög, viðkomandi tilkynningu eða útboðsgögn.
(28)  Ekki þarf að veita þessar upplýsingar ef útilokun rekstraraðila, sem eru í einhverri þeirri stöðu sem talin er upp undir a- til f-lið, hefur 

verið gerð skyldubundin samkvæmt gildandi landslögum, án nokkurs möguleika á undanþágu, þegar rekstraraðilinn er engu að síður 
fær um að standa við samninginn.

(29)  Sjá, eftir atvikum, skilgreiningar í landslögum, viðkomandi tilkynningu eða útboðsgögnum.
(30)  Skv. landslögum, viðkomandi tilkynningu eða útboðsgögnum.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 44/458 18.8.2016

Hefur rekstraraðili orðið fyrir því að fyrri opinberum 
samningi, fyrri samningi við samningsstofnun eða fyrri 
samningi um sérleyfi hafi verið slitið fyrr en til stóð eða að 
skaðabætur hafi verið ákveðnar eða önnur svipuð viðurlög 
lögð á í tengslum við slíkan fyrri samning?

Ef svarið er já, tilgreinið nánar:

[ ] Já [ ] Nei

[..................]

Ef svarið er já, hefur rekstraraðilinn gert ráðstafanir til að 
bæta fyrir brot sitt?

Hafi hann gert það, lýsið ráðstöfununum sem gerðar hafa 
verið:

[..................]

Getur rekstraraðili staðfest að:

a)  hann hafi ekki gerst sekur um alvarlegar rangfærslur 
við veitingu upplýsinga sem nauðsynlegar eru til að 
sannreyna að útilokunarástæður séu ekki fyrir hendi 
eða að hæfiskröfur séu uppfylltar,

b)  hann hafi ekki leynt slíkum upplýsingum,

c)  hann hafi getað lagt tafarlaust fram þau fylgiskjöl sem 
samningsyfirvald eða samningsstofnun krefst og

d)  hann hafi ekki reynt að hafa með óréttmætum hætti 
áhrif á ákvarðanatökuferli samningsyfirvaldsins eða 
samn ingsstofnunarinnar, komast yfir trúnaðar upplýs
ingar sem geta veitt honum óréttmætt forskot í inn-
kaupa ferlinu eða veita af gáleysi villandi upplýsingar 
sem geta haft efnisleg áhrif á ákvarðanir varðandi 
útilokun, val eða samningsgerð?

[ ] Já [ ] Nei 

D: AÐRAR ÁSTÆÐUR TIL ÚTILOKUNAR SEM HÆGT ER AÐ SJÁ FYRIR Í LANDSLÖGUM AÐILDARRÍKIS 
SAMNINGSYFIRVALDS EÐA SAMNINGSSTOFNUNAR

Útilokunarástæður sem eru alfarið landsbundnar Svar:

Eru útilokunarástæður, sem eru alfarið landsbundnar 
og sem tilgreindar eru í viðkomandi tilkynningu eða í 
útboðsgögnum, fyrir hendi?

Ef gögnin, sem krafist er í viðkomandi tilkynningu eða 
í útboðsgögnum, eru fyrir hendi á rafrænu formi þá 
tilgreinið:

[ ] Já [ ] Nei

(veffang, útgáfuyfirvald eða aðila, nákvæma tilvísun til 
gagnanna):

[..................][..................][..................](31)

Ef fyrir hendi eru einhverjar af þeim útilokunar-
aðstæðum sem eru eingöngu landsbundnar, hefur 
rekstraraðilinn gert ráðstafanir til að bæta fyrir brot sitt?

Hafi hann gert það, lýsið ráðstöfununum sem gerðar hafa 
verið:

[ ] Já [ ] Nei

[..................]

_______________
(31)  Endurtakið eins oft og þörf krefur.
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IV. hluti: Hæfiskröfur

Að því er varðar hæfiskröfur (αþáttur eða A til Dþáttur þessa hluta) lýsir rekstraraðili yfir eftirfarandi:

α: ALMENNT VARÐANDI ALLAR HÆFISKRÖFUR

Rekstraraðili ætti einungis að fylla út þennan reit ef samningsyfirvald eða samningsstofnun hefur tekið fram í 
viðkomandi tilkynningu eða í útboðsgögnunum sem vísað er til í tilkynningunni að rekstraraðili þurfi aðeins að fylla 
út αþátt IV. hluta en ekki aðra þætti IV. hluta:

Allar tilskildar hæfiskröfur uppfylltar Svar 

Rekstraraðili uppfyllir allar tilskildar hæfiskröfur: [ ] Já [ ] Nei

A: HÆFI

Rekstraraðili ætti einungis að veita þessar upplýsingar ef samningsyfirvald eða samningsstofnun hefur sett fram 
viðkomandi hæfiskröfu í viðkomandi tilkynningu eða í útboðsgögnunum sem vísað er til í tilkynningunni.

Hæfi Svar 

1)  Rekstraraðili er skráður í viðeigandi firmaskrá 
eða viðskiptaskrá í aðildarríkinu þar sem hann hefur 
staðfestu (32):

Ef viðeigandi gögn eru fyrir hendi á rafrænu formi þá 
tilgreinið:

[..................]

(veffang, útgáfuyfirvald eða aðila, nákvæma tilvísun til 
gagnanna):

[..................][..................][..................]

2)  Að því er varðar þjónustusamninga:

Þarf að hafa sérstaka heimild eða vera félagi í tilteknum 
samtökum til að mega veita viðkomandi þjónustu í 
staðfestulandi rekstraraðila?

[ ] Já [ ] Nei

Ef svarið er já, tilgreinið heimildina eða samtökin og hvort 
rekstraraðili hefur heimildina eða er félagi í samtökunum: 
[…] [ ] Já [ ] Nei

Ef viðeigandi gögn eru fyrir hendi á rafrænu formi þá 
tilgreinið:

(veffang, útgáfuyfirvald eða aðila, nákvæma tilvísun til 
gagnanna):

[..................][..................][..................]

B: EFNAHAGSLEG OG FJÁRHAGSLEG STAÐA

Rekstraraðili ætti einungis að veita þessar upplýsingar ef samningsyfirvald eða samningsstofnun hefur sett fram 
viðkomandi hæfiskröfu í viðkomandi tilkynningu eða í útboðsgögnunum sem vísað er til í tilkynningunni.

Efnahagsleg og fjárhagsleg staða Svar: 

1a) („Almenn“) ársvelta fyrir þann fjölda fjárhagsára 
sem krafist er í viðkomandi tilkynningu eða 
útboðsgögnum er eftirfarandi:

og/eða

1b) Meðalvelta á ári fyrir þann fjölda ára sem krafist 
er í viðkomandi tilkynningu eða útboðsgögnum er 
eftirfarandi (33):

Ef viðeigandi gögn eru fyrir hendi á rafrænu formi þá 
tilgreinið:

ár: [..................] veltu: [..................][…] gjaldmiðil

ár: [..................] veltu: [..................][…] gjaldmiðil

ár: [..................] veltu: [..................][…] gjaldmiðil

(fjölda ára, meðalveltu):

[..................],[..................][…] gjaldmiðil

(veffang, útgáfuyfirvald eða aðila, nákvæma tilvísun til 
gagnanna):

[..................][..................][..................]

_______________
(32)  Eins og lýst er í XI. viðauka við tilskipun 2014/24/ESB; rekstraraðilar frá tilteknum aðildarríkjum gætu þurft að uppfylla aðrar 

kröfur sem settar eru fram í þeim viðauka.
(33)  Aðeins ef það er heimilað í viðkomandi tilkynningu eða útboðsgögnum.
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2a) („Sértæk“) ársvelta á rekstrarsviðinu sem samn ing-
urinn tekur til og tilgreind er í viðkomandi tilkynningu 
eða útboðsgögnum fyrir þann fjölda fjárhagsára, sem 
krafist er, er eftirfarandi:

og/eða

2b)  Meðalvelta á ári á því sviði og fyrir þann fjölda ára 
sem krafist er í viðkomandi tilkynningu eða útboðs
gögnum er eftirfarandi (34):

Ef viðeigandi gögn eru fyrir hendi á rafrænu formi þá 
tilgreinið:

ár: [........] veltu: [..................][…]gjaldmiðil

ár: [........] veltu: [..................][…]gjaldmiðil

ár: [........] veltu: [..................][…]gjaldmiðil

(fjölda ára, meðalveltu):

[..................],[..................][…] gjaldmiðil

(veffang, útgáfuyfirvald eða aðila, nákvæma tilvísun til 
gagnanna):

[..................][..................][..................]

3)  Ef upplýsingar um veltu (almenna eða sértæka) eru 
ekki fyrir hendi fyrir allt tilskilið tímabil, tiltakið 
daginn þegar rekstraraðilinn var stofnaður eða rekstur 
hófst:

[..................]

4)  Að því er varðar kennitölurnar um fjárhagsstöðu 
fyrirtækja (e. financial ratios) (35) sem tilgreindar eru 
í viðkomandi tilkynningu eða útboðsgögnum, lýsir 
rekstraraðili því yfir að raunverulegt virði tilskilinnar 
kennitölu/tilskilinna kennitalna sé eftirfarandi:

Ef viðeigandi gögn eru fyrir hendi á rafrænu formi þá 
tilgreinið:

(gefið upp tilskildar kennitölur – hlutfall milli x og y (36) 

— og virðið):

[..................], [..................](37)

(veffang, útgáfuyfirvald eða aðila, nákvæma tilvísun til 
gagnanna):

5)  Vátryggingarfjárhæð starfsábyrgðartryggingar er 
eftirfarandi:

Ef viðeigandi skjöl eru fyrir hendi á rafrænu formi þá 
tilgreinið:

[..................][…] gjaldmiðil

(veffang, útgáfuyfirvald eða aðila, nákvæma tilvísun til 
gagnanna):

[..................][..................][..................]

6)  Að því er varðar aðrar efnahagslegar eða fjárhags-
legar kröfur, ef einhverjar eru, sem kunna að 
hafa verið tilgreindar í viðkomandi tilkynningu eða 
útboðs gögnum, lýsir rekstraraðili yfir eftirfarandi:

Ef viðkomandi gögn, sem kann að hafa verið krafist í 
viðkomandi tilkynningu eða útboðsgögnum, eru fyrir 
hendi á rafrænu formi þá tilgreinið:

[..................]

(veffang, útgáfuyfirvald eða aðila, nákvæma tilvísun til 
gagnanna):

[..................][..................][..................]

C: TÆKNILEG OG FAGLEG GETA

Rekstraraðili ætti einungis að veita þessar upplýsingar ef samningsyfirvald eða samningsstofnun hefur sett fram 
viðkomandi hæfiskröfu í viðeigandi tilkynningu eða í útboðsgögnunum sem vísað er til í tilkynningunni.

Tæknileg og fagleg geta Svar: 

1a) Að því er varðar opinbera verksamninga eingöngu:

Á viðmiðunartímabilinu (38) hefur rekstraraðili unnið 
eftirtalin verk af tiltekinni tegund:

Ef viðkomandi gögn um fullnægjandi efndir og niðurstöðu 
mikilvægustu verkanna eru fyrir hendi á rafrænu formi þá 
tilgreinið:

Fjölda ára (tímabilið er tilgreint í viðkomandi tilkynningu 
eða útboðsgögnunum):

[..................]

Verk: [..................]

(veffang, útgáfuyfirvald eða aðila, nákvæma tilvísun til 
gagnanna):

[..................][..................][..................][..................]

_______________
(34)  Aðeins ef það er heimilað í viðkomandi tilkynningu eða útboðsgögnum.
(35)  T.d. hlutfall milli eigna og skulda.
(36)  T.d. hlutfall milli eigna og skulda.
(37)  Endurtakið eins oft og þörf krefur.
(38)  Samningsyfirvöld geta krafist allt að fimm ára reynslu og heimilað að tekið sé tillit til reynslu frá því fyrir meira en fimm árum síðan.
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1b) Að því er varðar opinbera vöru- og þjónustu samn-
inga eingöngu:

Á viðmiðunartímabilinu (39) hefur rekstraraðili afhent 
eftirfarandi helstu vörusendingar af tiltekinni tegund 
eða veitt eftirfarandi helstu þjónustu af tiltekinni 
tegund: Tiltakið fjárhæðir, dagsetningar og viðtakendur, 
hvort sem um er að ræða opinbera aðila eða einkaaðila, 
þegar skráin er tekin saman (40):

Fjöldi ára (tímabilið er tilgreint í viðkomandi tilkynningu 
eða útboðsgögnunum):

[..................]

lýsing fjárhæðir dag setn-
ingar

viðtak-
endur

2)  Rekstraraðili getur leitað til eftirtalinna tæknimanna 
eða tæknilegra aðila (41), einkum þeirra sem bera 
ábyrgð á gæðaeftirliti:

Þegar um er að ræða opinbera verksamninga getur rekstrar-
aðili leitað til eftirtalinna tæknimanna eða tæknilegra aðila 
vegna framkvæmdar verksins:

[..................]

[..................]

3)  Rekstraraðili notar eftirfarandi tæknibúnað og ráð-
stafanir til að tryggja gæði og aðstaða hans til 
athugana og rannsókna er sem hér segir:

[..................]

4)  Rekstraraðili getur beitt eftirfarandi stjórnun 
aðfanga keðju og rakningarkerfum við framkvæmd 
samningsins:

[..................]

5)  Að því er varðar margbrotna vöru eða þjónustu 
sem láta á í té, eða í undantekningartilvikum, vöru 
og þjónustu sem er veitt í sérstökum tilgangi
Mun rekstraraðili heimila athuganir (42) á fram-
leiðslugetu eða tæknilegri getu sinni og, ef þörf 
krefur, á aðstöðu sinni til athugana og rannsókna 
og ráðstöfunum sínum til gæðaeftirlits?

[..................] Já [..................] Nei

6)  Eftirfarandi búa yfir eftirtalinni menntun og faglegu 
hæfi:

a)  Þjónustuveitandinn eða verktakinn sjálfur,
og/eða (háð kröfum viðkomandi tilkynningar eða 
útboðsgagna)

b)  stjórnendur fyrirtækisins:

a) [..................]

b) [..................]

7)  Rekstraraðili getur beitt eftirtöldum umhverfisstjórn-
un ar aðgerðum við framkvæmd samningsins:

[..................]

8)  Árlegur meðalfjöldi starfsmanna rekstraraðilans á 
síðustu þremur árum var sem hér segir:

Ár, árlegur meðalfjöldi starfsmanna:

[..................],[..................],

[..................],[..................],

[..................],[..................],

Ár, fjöldi manna í stjórnunarstöðum:

[..................],[..................],

[..................],[..................],

[..................],[..................]

9)  Rekstraraðili mun hafa eftirfarandi tæki, vélakost eða 
tæknibúnað til umráða við framkvæmd samningsins:

[..................]

10) Rekstraraðili mun hugsanlega fela undirverktaka (43) 
eftirfarandi hlutfall (þ.e. hundraðshluta) samningsins:

[..................]

_______________
(39) Samningsyfirvöld geta krafist allt að þriggja ára reynslu og heimilað að tekið sé tillit til reynslu frá því fyrir meira en þremur árum.
(40)  Með öðrum orðum ber að telja upp alla viðtakendur og í skránni skulu vera bæði viðskiptavinir úr hópi opinberra aðila og einkaaðila 

fyrir þær vörur eða þjónustu sem um er að ræða.
(41)  Fylla verður út sérstakar samevrópskar hæfisyfirlýsingar bjóðanda fyrir tæknimenn eða tæknilega aðila sem ekki heyra beint undir 

fyrirtæki rekstraraðilans ef rekstraraðilinn reiðir sig á getu þeirra, eins og fram kemur í C-þætti II. hluta.
(42)  Samningsyfirvald skal annast þessa athugun eða, fyrir hönd þess, þar til bær opinber aðili í landinu þar sem birgir eða þjónustuveitandi 

hefur staðfestu, með fyrirvara um samþykki þess aðila.
(43)  Athugið að ef rekstraraðili hefur ákveðið að fela undirverktaka hluta samningsins og reiðir sig á getu undirverktakans til að 

framkvæma þann hluta þá þarf að fylla út sérstaka samevrópska hæfisyfirlýsingu bjóðanda fyrir slíka undirverktaka, sjá Cþátt II. 
hluta hér að framan.
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11)  Að því er varðar opinbera vörusamninga:

Rekstraraðili mun láta í té sýnishorn, lýsingar eða myndir, 
sem ekki þarf að fylgja ósviknivottorð, af vörunum sem 
afhentar verða.

Jafnframt lýsir rekstraraðili því yfir að hann muni leggja 
fram tilskilin ósviknivottorð, þar sem við á.

Ef viðeigandi gögn eru fyrir hendi á rafrænu formi þá 
tilgreinið:

[ ] Já [ ] Nei

[ ] Já [ ] Nei

(veffang, útgáfuyfirvald eða aðila, nákvæma tilvísun til 
gagnanna):

[..................][..................][..................]

12)  Að því er varðar opinbera vörusamninga:

Getur rekstraraðili lagt fram tilskilin vottorð, 
sem tilgreind eru í viðkomandi tilkynningu eða 
útboðsgögnum, frá opinberum gæðaeftirlitsstofnunum 
eða viðurkenndum stofnunum sem staðfesta að varan, 
sem er skýrt skilgreind með tilvísunum í tækniforskriftir 
eða staðla, sé í samræmi við þessar forskriftir eða staðla?

Ef svo er ekki, útskýrið hvers vegna og tilgreinið hvaða 
aðrar sannanir er hægt að leggja fram:

Ef viðeigandi gögn eru fyrir hendi á rafrænu formi þá 
tilgreinið:

[ ] Já [ ] Nei

[..................]

(veffang, útgáfuyfirvald eða aðila, nákvæma tilvísun til 
gagnanna):

[..................][..................][..................]

D: GÆÐATRYGGINGARKERFI OG UMHVERFISSTJÓRNUNARSTAÐLAR

Rekstraraðili ætti einungis að veita þessar upplýsingar ef samningsyfirvald eða samningsstofnun hefur krafist 
gæðatryggingarkerfis og/eða umhverfisstjórnunarstaðla í viðeigandi tilkynningu eða í útboðsgögnunum sem vísað er 
til í tilkynningunni.

Gæðatryggingarkerfi og umhverfisstjórnunarstaðlar Svar: 

Getur rekstraraðili lagt fram vottorð frá óháðum aðilum, 
sem staðfesta að rekstraraðilinn uppfylli tilskilda 
gæðastaðla, þ.m.t. varðandi aðgengi fyrir fatlaða?

Ef svo er ekki, útskýrið hvers vegna og tilgreinið 
hvaða aðrar sannanir er hægt að leggja fram varðandi 
gæðatryggingarkerfið:

Ef viðeigandi gögn eru fyrir hendi á rafrænu formi þá 
tilgreinið:

[ ] Já [ ] Nei

[..................] [..................]

(veffang, útgáfuyfirvald eða aðila, nákvæma tilvísun til 
gagnanna):

[..................][..................][..................]

Getur rekstraraðili lagt fram vottorð frá óháðum aðilum, 
sem staðfesta að rekstraraðilinn uppfylli kröfur tilskilinna 
umhverfisstjórnunarkerfa eða -staðla?

Ef svo er ekki, útskýrið hvers vegna og tilgreinið 
hvaða aðrar sannanir er hægt að leggja fram varðandi 
umhverfisstjórnunarkerfi eða -staðla:

Ef viðeigandi gögn eru fyrir hendi á rafrænu formi þá 
tilgreinið:

[ ] Já [ ] Nei

[..................] [..................]

(veffang, útgáfuyfirvald eða aðila, nákvæma tilvísun til 
gagnanna):

[..................][..................][..................]
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V. hluti: Fækkun hæfra umsækjenda

Rekstraraðili ætti einungis að veita þessar upplýsingar ef samningsyfirvald eða samningsstofnun hefur 
tilgreint hlutlægar forsendur eða reglur án mismununar sem verða notaðar til að takmarka fjölda 
umsækjenda sem boðið verður að leggja fram tilboð eða ganga til viðræðna. Þessar upplýsingar eru settar 
fram í viðkomandi tilkynningu eða í útboðsgögnunum sem vísað er til í tilkynningunni og þeim geta fylgt 
kröfur varðandi vottorð (tegundir vottorða) eða í skriflegum sönnunargögnum sem leggja á fram, ef einhver 
eru.

Á aðeins við um lokuð útboð, samkeppnisútboð með samningsviðræðum, samkeppnisviðræður og 
nýsköpunarsamstarf:

Rekstraraðili lýsir yfir eftirfarandi:

Fækkun Svar: 

Rekstraraðili uppfyllir hlutlægar forsendur eða reglur án 
mismununar sem verða notaðar til að takmarka fjölda 
umsækjenda með eftirfarandi hætti:

Ef krafist er tiltekinna vottorða eða annarra skriflegra 
sönnunargagna þá tilgreinið, fyrir hvert og eitt þeirra, 
hvort rekstraraðili hefur tilskilin skjöl undir höndum:

Ef einhver þessara vottorða eða skriflegu sönnunargagna 
eru fyrir hendi á rafrænu formi (44), tilgreinið fyrir hvert 
og eitt:

[….]

[ ] Já [ ] Nei (45)

(veffang, útgáfuyfirvald eða aðila, nákvæma tilvísun til 
gagnanna):

[……][……][……](46)

VI. hluti: Lokayfirlýsingar

Undirritaðir lýsa því formlega yfir að upplýsingar þær, sem settar eru fram í II.–V. hluta hér að framan, eru nákvæmar 
og réttar og settar fram með fullri vitund um það hvaða afleiðingar alvarlegar rangfærslur geta haft í för með sér.

Undirritaðir lýsa því formlega yfir að þeir geti lagt fram þau vottorð og önnur skrifleg sönnunargögn, sem vísað er til, 
án tafar sé þess óskað, nema þar sem:

a)  samningsyfirvald eða samningsstofnun hefur möguleika á að afla sér viðkomandi fylgiskjala beint með aðgangi að 
landsbundnum gagnagrunni sem er án endurgjalds í einhverju aðildarríkjanna (47) eða

b)  samningsyfirvaldið eða samningsstofnunin hefur þegar undir höndum viðkomandi gögn, frá og með 18. október 
2018 í síðasta lagi (48).

Undirritaðir samþykkja formlega að [tilgreinið samningsyfirvald eða samningsstofnun eins og fram kemur í A-þætti I. 
hluta] fái aðgang að skjölum til stuðnings þeim upplýsingum sem veittar hafa verið í [tilgreinið viðkomandi hluta/þátt 
(þætti)/lið (liði)] þessarar samevrópsku hæfisyfirlýsingar bjóðanda vegna [tilgreinið innkaupaferli: (stutt lýsing, tilvísun 
til birtingar í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins, tilvísunarnúmer)].

Dagsetning, staður og, ef krafist er eða nauðsyn krefur, undirritun (undirritanir): [..................]

_______________
(44)  Látið koma skýrt fram hvaða gögn svarið á við.
(45)  Endurtakið eins oft og þörf krefur.
(46)  Endurtakið eins oft og þörf krefur.
(47)  Með því skilyrði að rekstraraðili hafi veitt nauðsynlegar upplýsingar (veffang, útgáfuyfirvald eða aðila, nákvæma tilvísun til 

gagnanna) sem gera samningsyfirvaldi eða samningsstofnun kleift að gera það. Þessu verður að fylgja viðeigandi samþykki fyrir 
slíkum aðgangi þar sem þess er krafist.

(48)  Háð framkvæmd annarrar undirgreinar 5. mgr. 59. gr. tilskipunar 2014/24/ESB á landsvísu.

______________




