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1. ÚVOD 

Tieto špecifikácie ponuky sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov predmetnej 

zákazky. Uvedené súťažné podklady tvoria: 

— list s výzvou na predkladanie ponúk, 

— podmienky na predkladanie ponúk, 

— špecifikácie ponuky a ich prílohy a 

— oznámenie o verejnom obstarávaní 

— a vzor zmluvy a jej príloh. 

Špecifikácie ponuky sú doplnené týmito prílohami, ktoré sú ich neoddeliteľnou súčasťou: 

Príloha I.A:  Technické špecifikácie 

Príloha I.B: Cenník 

Príloha II:  Environmentálna politika Európskeho parlamentu 

Príloha III:  Čestné vyhlásenie uchádzača týkajúce sa kritérií vylúčenia a podmienok 

účasti 

Príloha IV:  Finančné údaje poskytovateľa 

Príloha V:  Informačný dokument o skupinách hospodárskych subjektov 

Príloha VI:  Vyhlásenie o subdodávateľoch 

Príloha VII:  Formulár o finančných údajoch 

Príloha VIII:  Štítok, ktorý treba nalepiť na vonkajšie a vnútorné obálky pri zasielaní 

ponuky 
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ČASŤ I – VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 

2. PREDMET ZÁKAZKY 

V súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 

2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný 

rozpočet Európskej únie, sa Európsky parlament rozhodol vydať túto výzvu na predkladanie 

ponúk s cieľom uzavrieť priamu zmluvu o nákupe kompenzačných kreditov za emisie 

skleníkových plynov Európskeho parlamentu, Európskej centrálnej banky, Súdneho dvora 

Európskej únie, Európskeho dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho 

výboru a Európskeho výboru regiónov za rok 2019. 

Na túto výzvu na predkladanie ponúk sa vzťahuje oznámenie o vyhlásení verejného 

obstarávania 230769-2020 v Úradnom vestníku Európskej únie 2020/S 097-230769 

z 19/05/2020. 

3. OPIS, CIEĽ A ODHADOVANÁ CENA ZÁKAZKY  

Táto výzva na predloženie ponuky je medziinštitucionálna výzva. 

 

Na plnení zákazky sa podieľajú tieto inštitúcie Európskej únie: 

 

 Európsky parlament ako hlavná inštitúcia tejto výzvy na predkladanie ponúk, ktorá 

podpíše zmluvu o poskytovaní služieb v mene ostatných inštitúcií; 

 Európska centrálna banka 

 Súdny dvor Európskej únie  

 Európsky dvor audítorov 

 Európsky hospodársky a sociálny výbor 

 Európsky výbor regiónov 

 

Medziinštitucionálne postupy prebiehajú týmto spôsobom: Parlament uverejní výzvu na 

predloženie ponuky, posúdi ponuky v spolupráci so zúčastnených inštitúcií a podpíše 

výslednú zmluvu o poskytovaní služieb v mene uvedených zúčastnených inštitúcií. 

 

Poskytovateľ bude teda poskytovať služby všetkým zúčastneným inštitúciám. 

 

Zúčastnené inštitúcie sa zameriavajú na neustále zlepšovanie svojho environmentálneho 

správania v súlade s nariadením 1221/2009, zmeneným nariadením (EÚ) 2017/1505 o 

dobrovoľnej účasti organizácií v schéme Spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a 

audit (EMAS).  

Keďže environmentálna politika zúčastnených inštitúcií je založená na tom, že je nutné 

najprv predchádzať emisiám alebo ich obmedzovať, kompenzácia emisií uhlíka predstavuje 

dôležitú časť ich stratégie zameranej na riešenie problému zmeny klímy. Aj keď 

kompenzáciu nemožno zohľadniť na účely výpočtu a prípadne zníženia ich zostatkovej 

uhlíkovej stopy priamo, môže sa uplatňovať v prípadoch, keď sú vlastné emisie uhlíka 

nevyhnutné alebo ich nemožno ďalej znížiť. 

7. októbra 2015 Predsedníctvo Európskeho parlamentu prijalo tieto rozhodnutia, z ktorých 

vychádza táto zákazka týkajúca sa kompenzácie: 

„ 
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 súhlasilo s kompenzáciou celkového množstva emisií uhlíka Parlamentu vrátane 

emisií z letov poslancov EP medzi ich krajinou pôvodu a Bruselom a Štrasburgom, 

na ročnom základe [...]; 

 

 povolilo projekty v afrických, karibských a tichomorských štátoch (štáty AKT) alebo, 

v prípade že takéto projekty neexistujú, buď v krajinách, na ktoré sa vzťahuje 

európska susedská politika (ESP) a ktoré majú zavedené projekty v rámci národného 

akčného plánu, alebo v krajinách, ktoré patria do euro-stredozemského partnerstva 

(EuroMed)/Únie pre Stredozemie (UfM), v kandidátskych krajinách na vstup do EÚ 

alebo v členských štátoch EÚ; 

 súhlasilo so všeobecne uznávanou normou Gold Standard ako normou kvality pre 

projekty kompenzácie emisií v rozvojových krajinách.“ 

Cieľom tejto zákazky na poskytnutie služieb je kompenzácia celkového množstva emisnej 

stopy zúčastnených inštitúcií za rok 2019 v súlade s uvedeným rozhodnutím.  

V roku 2019 sa celkové vypočítané množstvo nevyhnutných emisií CO2 všetkých 

zúčastnených inštitúcií rovnalo 188 000 tonám ekvivalentov CO2, čo je množstvo 

kompenzačných kreditov, ktoré sa zakúpi jedinou operáciou podľa tejto zmluvy. 

Kredity sa použijú na kompenzáciu emisií skleníkových plynov zúčastnených európskych 

inštitúcií v týchto pomeroch: 

 

Zúčastnené inštitúcie 

 

Percentuálny 

podiel 

 

Tony CO2 

Maximálny 

strop v EUR 

Európsky parlament 64,37 % 121 000 242 000 

Európska centrálna banka 8,51 % 16 000  32 000  

Súdny dvor Európskej únie 12,23 % 23 000 46 000 

Európsky dvor audítorov 5,85 % 11 000 22 000 

Európsky hospodársky a sociálny výbor 

a Výbor regiónov 

9,04 % 17 000 34 000 

SPOLU 100% 188 000 376 000 

 

Kredity požadované vo vzťahu k uvedeným oprávneným krajinám sa museli vytvoriť od 1. 

januára 2014 do 31. decembra 2019. 

Celková hodnota zákazky je 376 000 EUR. 

Celkové trvanie zmluvy je 12 mesiacov. Zákazka sa začne plniť až po podpísaní zmluvy. 

Vzhľadom na povahu zákazky bude pracovným jazykom postupu obstarávania a plnenia 

zmluvy angličtina. 

Osobitnú pozornosť treba venovať bodu 20.6 prílohy I k nariadeniu o rozpočtových 

pravidlách1.  

                                                 
1 Bod 20.6 prílohy I k nariadeniu o rozpočtových pravidlách: „Verejný obstarávateľ môže dospieť k záveru, že 

hospodársky subjekt nemá požadovanú odbornú spôsobilosť pre plnenie zákazky na primeranej kvalitatívnej 

úrovni, ak verejný obstarávateľ zistil, že sa hospodársky subjekt nachádza v situácii konfliktu záujmov, ktorá 

by mohla mať nepriaznivý vplyv na plnenie zákazky z jeho strany.“ 
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4. ÚČASŤ NA POSTUPE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 

Na tomto postupe výzvy na predkladanie ponúk sa môžu za rovnakých podmienok zúčastniť 

všetky fyzické a právnické osoby a verejné inštitúcie členského štátu Európskej únie a všetky 

fyzické a právnické osoby a verejné inštitúcie tretích krajín, ktoré s Európskou úniou uzavreli 

konkrétnu dohodu v oblasti verejného obstarávania, na základe ktorej majú prístup k zákazke 

v rámci tejto výzvy, pričom dodržiavajú podmienky takejto dohody. 

Na zistenie oprávnenosti musia uchádzači vo svojej ponuke uviesť štát, v ktorom sa nachádza 

ich sídlo alebo bydlisko. Takisto predložia doklady požadované podľa ich vnútroštátnych 

alebo iných právnych predpisov, ktoré umožnia Európskemu parlamentu preveriť odkiaľ 

pochádzajú. 

Upozorňujeme, že po nadobudnutí platnosti dohody o vystúpení medzi EÚ a Spojeným 

kráľovstvom2 1. februára 2020, a najmä v článkov 127 ods. 6, 137 a 138, sa odkazy na fyzické 

alebo právnické osoby, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v členskom štáte Európskej 

únie, považujú za odkazy zahŕňajúce fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú bydlisko 

alebo sú usadené v Spojenom kráľovstve. Obyvatelia a subjekty Spojeného kráľovstva sú 

preto oprávnení zúčastniť sa na tomto verejnom obstarávaní. 

 

5. SKUPINY HOSPODÁRSKYCH SUBJEKTOV  

Ak ponuku predkladá skupina hospodárskych subjektov, musí sa vyplniť príloha V a priložiť 

k ponuke. 

Skupiny hospodárskych subjektov môžu predkladať ponuky. Európsky parlament si 

vyhradzuje právo požadovať, aby prípade, ak je to nevyhnutné pre riadne plnenie zákazky, 

vybraná skupina mala určitú právnu formu. O tejto požiadavke môže Európsky parlament 

informovať v ktoromkoľvek okamihu postupu zadávania zákazky, v každom prípade však 

pred podpísaním zmluvy. 

Ak sa zákazka zadá skupine hospodárskych subjektov, táto skupina doloží svoju právnu 

formu najneskôr pred podpisom zmluvy. Môže ísť o jednu z týchto právnych foriem: 

- subjekt s právnou subjektivitou, ktorú uznáva niektorý z členských štátov; 

- subjekt bez právnej subjektivity, ktorý však Európskemu parlamentu poskytne 

dostatočnú záruku ochrany zmluvných záujmov (v závislosti od členského štátu môže 

ísť napríklad o konzorcium alebo dočasné združenie); 

- plná moc alebo rovnocenný dokument, ktorý podpíšu všetci partneri a ktorým sa 

potvrdzuje určitá forma spolupráce. 

Skutočný status skupiny sa preukáže vo všetkých dokumentoch alebo zmluvách podpísaných 

medzi členmi skupiny, ktoré musia byť priložené k ponuke. 

Vo výnimočných prípadoch tieto dokumenty možno zmeniť a/alebo zaslať po termíne na 

predkladanie ponúk, ale v žiadnom prípade tak nemožno urobiť po oznámení výsledkov 

verejného obstarávania príslušným uchádzačom. Európsky parlament si vyhradzuje právo 

zamietnuť ponuku, ak sa podmienky zmluvy medzi členmi skupiny zmenili počas postupu, 

                                                 
2 Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie a z Európskeho 

spoločenstva pre atómovú energiu 
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ak sa v nich nepredpokladá spoločná a nerozdielna zodpovednosť medzi členmi alebo ak 

spolu s ponukou nebola predložená žiadna právne záväzná dohoda. 

Európsky parlament môže uznať aj iné právne formy, ktoré nie sú uvedené vyššie, a to pod 

podmienkou, že zaručia spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť zúčastnených strán a že budú 

zlučiteľné s plnením zmluvy. V každom prípade treba pripomenúť, že Európsky parlament 

sa v zmluve, ktorá sa podpíše so skupinou, výslovne odvolá na takúto spoločnú a nerozdielnu 

zodpovednosť. Okrem toho si vyhradzuje právo zmluvne vyžadovať, aby bol vymenovaný 

splnomocnený zástupca členov skupiny, ktorý bude mať okrem iného právo vystavovať 

faktúry v mene ostatných členov. 

V ponukách skupín hospodárskych subjektov sa musí presne uviesť úloha, kvalifikácia a 

skúsenosti každého člena skupiny. Ponuka bude predložená spoločne za hospodárske 

subjekty, ktoré sú spoločne a nerozdielne zodpovedné aj za jej predloženie. 

V prípade skupiny hospodárskych subjektov musia dôkazy o nároku na prístup k verejnému 

obstarávaniu (oprávnenosť), ako aj dôkazy súvisiace s dodržaním kritérií vylúčenia a 

podmienok účasti poskytnúť všetci členovia skupiny. Pokiaľ ide o podmienky účasti, 

Európsky parlament môže poukázať na spôsobilosť ďalších členov skupiny, aby sa zistilo, či 

má uchádzač k dispozícii prostriedky potrebné na plnenie zákazky. V takomto prípade sa 

bude od týchto členov skupiny vyžadovať záväzok, že ostatným poskytnú prostriedky 

potrebné na plnenie zmluvy. 

6. KRAJINA UCHÁDZAČA 

Uchádzači musia uviesť, v ktorej krajine sú usadení, a predložiť podporné dôkazy bežne 

akceptovateľné podľa práva tejto krajiny. 

7. ZADÁVANIE ZÁKAZIEK SUBDODÁVATEĽOM 

Zadávanie zákaziek subdodávateľom je povolené. 

Ak uchádzač využíva subdodávateľov, musí sa vyplniť príloha VI a priložiť k ponuke. 

Uchádzač musí v ponuke čo najpresnejšie uviesť, ktoré časti zákazky chce zadať 

subdodávateľom, pričom musí uviesť totožnosť subdodávateľov. V priebehu obstarávania 

alebo počas plnenia zmluvy si Európsky parlament vyhradzuje právo požadovať od 

uchádzačov informácie o finančnej, hospodárskej, technickej a odbornej spôsobilosti 

navrhovaného subdodávateľa/navrhovaných subdodávateľov. Ďalej si Európsky parlament 

môže vyžiadať dôkazy potrebné na určenie toho, či subdodávatelia spĺňajú požadované 

kritériá vylúčenia. Uchádzači sú informovaní o tom, že navrhovaní subdodávatelia sa 

nemôžu nachádzať v situáciách opísaných v článkoch 136 až 141 nariadenia o rozpočtových 

pravidlách, ktoré vedú k vylúčeniu z účasti na zákazke Európskej únie. 

Európsky parlament overí, či navrhovaní subdodávatelia spĺňajú príslušné podmienky účasti 

v prípade, ak časť, ktorá sa má zadať subdodávateľovi, predstavuje významnú časť zákazky. 

Európsky parlament má právo odmietnuť ktoréhokoľvek subdodávateľa, ktorý nespĺňa 

kritériá vylúčenia (pozri bod 14) a/alebo podmienky účasti (pozri bod 15). 

Poskytovateľ musí navyše informovať Európsky parlament o každom ďalšom prípade 

zadania zákazky subdodávateľovi, ktoré nebolo uvedené v ponuke. Príslušný povoľujúci 

úradník si vyhradzuje právo neprijať navrhovaného subdodávateľa. Na tento účel môže 

požadovať dôkazy potrebné na určenie toho, či navrhovaný subdodávateľ/navrhovaní 
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subdodávatelia spĺňa/spĺňajú požadované kritériá. Európsky parlament vydáva povolenie 

vždy písomnou formou.  

Zadanie zákazky uchádzačovi, ktorý vo svojej ponuke navrhuje subdodávateľa, znamená 

súhlas s touto subdodávkou. 

8. VARIANTY 

Varianty nie sú povolené.  

9. CENY  

Ceny sú pevné a nie je možné ich revidovať.  

V súlade s článkom 3 Protokolu o výsadách a imunitách Európskej únie sa cenová ponuka 

predkladá bez DPH a iných rovnocenných nepriamych daní.  

Cenová ponuka musí byť paušálna, musí zahŕňať všetky náklady a musí byť vypracovaná 

v eurách, a to aj v prípade krajín, ktoré nie sú súčasťou eurozóny. Pokiaľ ide o uchádzačov, 

ktorých krajiny nie sú súčasťou eurozóny, cenu ponuky nemožno meniť v závislosti od 

kolísania výmenného kurzu. Výber výmenného kurzu záleží na uchádzačovi, ktorý takisto 

znáša riziká alebo výhody kolísania kurzu. 

Uchádzači musia na predstavenie cien použiť riadne vyplnený a podpísaný cenník uvedený 

v prílohe I.B, a to bez toho, aby ho menili alebo dopĺňali. 

10. FINANČNÉ ZÁBEZPEKY 

Neuplatňuje sa. 

11. ENVIRONMENTÁLNE ASPEKTY 

Environmentálna politika Európskeho parlamentu 

Ak sa uchádzačovi pridelí zákazka, zaväzuje sa pri jej plnení prísne dodržiavať platné právne 

predpisy týkajúce sa životného prostredia. V tejto súvislosti treba uviesť, že Európsky 

parlament uplatňuje systém environmentálneho manažmentu EMAS v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 z 25. novembra 2009. Zadávateľské 

oddelenie uvádza príslušné informácie o systéme EMAS v prílohe II k týmto špecifikáciám. 

Úspešný uchádzač sa musí uistiť, že všetci jeho zamestnanci pracujúci pre Európsky 

parlament boli oboznámení so všeobecnými informáciami o programe EMAS, ktoré mu 

poskytol Európsky parlament, no najmä, že majú informácie o konkrétnom zavádzaní 

environmentálnych opatrení. Na žiadosť Európskeho parlamentu je vybraný uchádzač 

povinný preukázať, že všetky osoby podieľajúce sa na plnení zákazky sa zúčastnili na 

zodpovedajúcej odbornej príprave (po technickej, bezpečnostnej a environmentálnej 

stránke), pokiaľ ide o dodržiavanie bezpečnostných predpisov, správne ovládanie 

používaných zariadení a výrobkov vrátane opatrení, ktoré treba prijať v prípade nesprávnej 

manipulácie a iných možných incidentov. 

12. POLITIKA PODPORY ROVNOSTI PRÍLEŽITOSTÍ 
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Ak je uchádzačovi zadaná zákazka, zaväzuje sa pri jej plnení dodržiavať politiku podpory 

rovnosti príležitostí a rozmanitosti a naplno a bezvýhradne uplatňovať zásady 

nediskriminácie a rovnosti, ktoré sú uvedené v zmluvách Európskej únie. Konkrétnejšie sa 

uchádzač, ktorému bola zadaná zákazka, zaväzuje vytvoriť, zachovať a podporovať otvorené 

a inkluzívne pracovné prostredie, v ktorom sa rešpektuje ľudská dôstojnosť a zásady rovnosti 

príležitostí a ktoré je založené na troch základných pilieroch: 

- rovnosť žien a mužov,  

- zamestnávanie a začleňovanie osôb so zdravotným postihnutím,  

- odstránenie všetkých prekážok pri prijímaní pracovníkov a akejkoľvek možnej 

diskriminácie na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženského 

vyznania alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie.  

13. PODMIENKY PLNENIA RÁMCOVÝCH ZMLÚV 

Neuplatňuje sa.  



Page 9 of 17 
 

ČASŤ II – KRITÉRIÁ VYLÚČENIA, PODMIENKY ÚČASTI A KRITÉRIA NA 

VYHODNOTENIE PONÚK 

14. KRITÉRIÁ VYLÚČENIA 

Úplné znenie článkov 136 až 141 nariadenia o rozpočtových pravidlách týkajúcich sa kritérií 

vylúčenia a ich uplatňovania sa nachádza v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 193 z 30. 

júla 2018, s. 1 – 222. Uchádzači musia preukázať, že sa na nich nevzťahuje žiadne z vylúčení 

uvedených v týchto článkoch. 

Článok 136 nariadenia o rozpočtových pravidlách (výňatok z textu): ďalej sa uvádzajú len 

odseky 1, 4, 6 a 7. 

1. Zodpovedný povoľujúci úradník vylúči osobu alebo subjekt, ktoré sú uvedené v článku 

135 ods. 2, z účasti na postupoch udeľovania, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, alebo 

z výberu na implementáciu finančných prostriedkov Únie, ak sa táto osoba alebo tento 

subjekt nachádza v jednej zo situácií alebo vo viacerých situáciách vyžadujúcich si 

vylúčenie: 

a) daná osoba alebo daný subjekt je v konkurze, v insolvenčnom konaní alebo 

v likvidácii, ich aktíva spravuje likvidátor alebo súd, podliehajú dohode s veriteľmi, ich 

podnikateľské činnosti sú pozastavené alebo sa nachádzajú v akejkoľvek podobnej situácii 

vyplývajúcej z podobného postupu podľa práva Únie alebo vnútroštátneho práva; 

b) sa konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím stanovilo, že si 

daná osoba alebo daný subjekt nesplnili záväzky týkajúce sa platieb daní alebo príspevkov 

na sociálne zabezpečenie v súlade s platným právom; 

c) sa konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím stanovilo, že sa 

daná osoba alebo daný subjekt dopustili závažného odborného pochybenia tým, že porušili 

platné zákony alebo právne predpisy alebo etické normy profesie, ku ktorej táto osoba alebo 

tento subjekt patria, alebo tým, že sa dopustili akéhokoľvek pochybenia, ktoré má dosah na 

ich profesionálnu dôveryhodnosť, ak takéto ich konanie svedčí o zlom úmysle alebo hrubej 

nedbanlivosti, a to ak ide najmä o akékoľvek z týchto konaní: 

i) podvodné alebo nedbalostné skreslenie informácií vyžadovaných na overenie 

neexistencie dôvodov na vylúčenie alebo splnenia kritérií oprávnenosti alebo podmienok 

účasti alebo počas plnenia právneho záväzku; 

ii) uzatvorenie zmluvy s inými osobami alebo subjektmi s cieľom narušiť hospodársku 

súťaž; 

iii) porušenie práv duševného vlastníctva; 

iv) pokus o ovplyvnenie procesu rozhodovania zodpovedného povoľujúceho úradníka 

počas postupu udeľovania; 

v) pokus získať dôverné informácie, ktoré jej počas postupu zadávania zákazky môžu 

poskytnúť nenáležité výhody; 

d) sa konečným rozsudkom stanovilo, že sa daná osoba alebo daný subjekt dopustili 

ktoréhokoľvek z týchto skutkov:  

i) podvodu v zmysle článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

2017/1371 a článku 1 Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, 

vypracovaného aktom Rady z 26. júla 1995;  
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ii) korupcie, ako sa vymedzuje v článku 4 ods. 2 smernice (EÚ) 2017/1371, alebo 

aktívnej korupcie v zmysle článku 3 Dohovoru o boji proti korupcii úradníkov Európskych 

spoločenstiev alebo úradníkov členských štátov Európskej únie, vypracovaného aktom Rady 

z 26. mája 1997, alebo správania uvedeného v článku 2 ods. 1 rámcového rozhodnutia Rady 

2003/568/SVV, alebo korupcie, ako sa vymedzuje v iných platných právnych predpisoch;  

iii) konania súvisiaceho so zločineckou organizáciou, ako sa uvádza v článku 2 

rámcového rozhodnutia Rady 2008/841/SVV;  

iv) prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu v zmysle článku 1 ods. 3, 4 a 5 

smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849;  

v) teroristických trestných činov alebo trestných činov spojených s teroristickými 

aktivitami, ako sa vymedzujú v článkoch 1 a 3 rámcového rozhodnutia Rady 2002/475/SVV 

(1), alebo podnecovania alebo napomáhania trestných činov, navádzania na ne alebo pokusu 

o ich spáchanie, ako sa uvádza v článku 4 uvedeného rozhodnutia;  

vi) využívania detskej práce alebo iných trestných činov súvisiacich s obchodovaním 

s ľuďmi, ako sa uvádza v článku 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/36/EÚ;  

e) daná osoba alebo daný subjekt vykazujú závažné nedostatky pri dodržiavaní hlavných 

povinností v rámci plnenia právneho záväzku financovaného z rozpočtu, ktoré  

(i) viedli k predčasnému ukončeniu právneho záväzku; 

(ii) viedli k uplatneniu náhrady škody, alebo k iným zmluvným sankciám; alebo 

(iii) zistil povoľujúci úradník, OLAF alebo Dvor audítorov po kontrolách, auditoch alebo 

vyšetrovaniach;  

f) sa konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím stanovilo, že daná 

osoba alebo daný subjekt spôsobili nezrovnalosť v zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia Rady 

(ES, Euratom) č. 2988/95; 

g) sa konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím stanovilo, že osoba 

alebo subjekt vytvorili subjekt v inej jurisdikcii s úmyslom obísť daňové, sociálne alebo 

akékoľvek iné právne povinnosti v jurisdikcii svojho sídla, ústredia alebo hlavného miesta 

podnikateľskej činnosti; 

h) sa konečným rozsudkom alebo konečným správnym rozhodnutím stanovilo, že 

subjekt bol vytvorený s úmyslom uvedeným v písmene g). 

(.....)  

4. Zodpovedný povoľujúci úradník vylúči osobu alebo subjekt, ktoré sú uvedené v článku 

135 ods. 2, ak: 

(a)  sa v jednej zo situácií alebo vo viacerých situáciách uvedených v odseku 1 písm. c) 

až h) tohto článku nachádza fyzická alebo právnická osoba, ktorá je členom správneho, 

riadiaceho alebo dozorného orgánu osoby alebo subjektu, ktoré sú uvedené v článku 135 

ods. 2, alebo ktorá v ňom má právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať 

kontrolu vo vzťahu k tejto osobe alebo k tomuto subjektu;  

(b)  sa v jednej zo situácií alebo vo viacerých situáciách uvedených v odseku 1 písm. a) 

alebo b) tohto článku nachádza fyzická alebo právnická osoba, ktoré preberajú neobmedzenú 

zodpovednosť za dlhy osoby alebo subjektu, ktoré sú uvedené v článku 135 ods. 2.  

(.....)  
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6. Zodpovedný povoľujúci úradník, v náležitých prípadoch so zreteľom na odporúčanie 

výboru uvedeného v článku 143, nesmie vylúčiť osobu alebo subjekt, ktoré sú uvedené 

v článku 135 ods. 2, z účasti na postupe udeľovania alebo z výberu na implementáciu 

finančných prostriedkov Únie, ak:  

a) daná osoba alebo daný subjekt prijali nápravné opatrenia uvedené v odseku 7 tohto 

článku v rozsahu, ktorý je dostatočný na to, aby preukázali svoju spoľahlivosť. Toto písmeno 

sa neuplatňuje v prípade uvedenom v odseku 1 písm. d) tohto článku;  

b) je nevyhnutné zabezpečiť kontinuitu činnosti, na obmedzený čas a do prijatia 

nápravných opatrení uvedených v odseku 7 tohto článku;  

c) by takéto vylúčenie bolo neprimerané na základe kritérií uvedených v odseku 3 tohto 

článku. 

Okrem toho, odsek 1 písm. a) tohto článku sa neuplatňuje v prípade nákupu tovaru za 

mimoriadne výhodných podmienok buď od dodávateľa, ktorý s konečnou platnosťou končí 

svoju podnikateľskú činnosť, alebo od likvidátorov v insolvenčnom konaní, alebo 

prostredníctvom dohody s veriteľmi, či prostredníctvom podobného postupu podľa práva 

Únie alebo vnútroštátneho práva. 

 V prípadoch, keď osoba alebo subjekt, ktoré sú uvedené v článku 135 ods. 2, nie sú vylúčené 

v zmysle prvého a druhého pododseku tohto odseku, zodpovedný povoľujúci úradník uvedie 

dôvody nevylúčenia a informuje o nich výbor uvedený v článku 143. 

7. Nápravné opatrenia uvedené v odseku 6 prvom pododseku písm. a) zahŕňajú najmä: 

a) opatrenia na určenie pôvodu situácií vedúcich k vylúčeniu a konkrétne technické, 

organizačné a personálne opatrenia v príslušnej oblasti podnikania alebo pôsobenia osoby 

alebo subjektu, ktoré sú uvedené v článku 135 ods. 2, ktoré sú vhodné na nápravu ich konania 

a zamedzenie jeho opätovného výskytu;  

b) dôkaz o tom, že osoba alebo subjekt, ktoré sú uvedené v článku 135 ods. 2, podnikli 

opatrenia na náhradu alebo nápravu škody alebo ujmy spôsobenej finančným záujmom Únie 

v dôsledku skutkového stavu, ktorý je dôvodom situácie vyžadujúcej si vylúčenie;  

c) dôkaz o tom, že osoba alebo subjekt, ktoré sú uvedené v článku 135 ods. 2, zaplatili 

alebo zabezpečili platbu akejkoľvek pokuty, ktorú uložil príslušný orgán, alebo akýchkoľvek 

daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie uvedených v odseku 1 písm. b) tohto článku.  

 

Uchádzač sa vyzýva, aby vyplnil prílohu III, v ktorej sú uvedené kritériá vylúčenia.  

Článok 141 nariadenia o rozpočtových pravidlách (výňatok z textu): ďalej sa uvádza len 

článok 141 ods. 1. 

Vyradenie z postupu zadávania zákazky 

Zodpovedný povoľujúci úradník vyradí z postupu zadávania zákazky účastníka, ktorý: 

(a) je v situácii vyžadujúcej si vylúčenie stanovenej podľa článku 136; 

(b)  skreslil informácie, ktoré sa požadujú ako podmienka pre účasť na konaní, alebo takéto 

informácie vôbec neposkytol; 

(c)   sa už predtým podieľal na príprave dokladov použitých v postupe zadávania zákazky, ak 

táto skutočnosť znamená porušenie zásady rovnosti zaobchádzania, ako aj narušenie 

hospodárskej súťaže, ktoré nemožno napraviť iným spôsobom. 
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Zodpovedný povoľujúci úradník je povinný oznámiť ostatným účastníkom postupu 

zadávania zákazky relevantné informácie, ktoré boli predmetom výmeny informácií 

v súvislosti so zapojením účastníka do prípravy postupu zadávania zákazky alebo v dôsledku 

jeho zapojenia, ako sa uvádza v prvom pododseku písm. c). Pred takýmto vyradením sa 

účastníkovi poskytne možnosť preukázať, že jeho zapojenie do prípravy postupu zadávania 

zákazky nie je porušením zásady rovnosti zaobchádzania. 

 

Vyhodnotenie vylučovacích kritérií 

1. Uchádzač predloží riadne podpísané a datované čestné vyhlásenie, ktoré sa nachádza 

v prílohe III.  

2. V prípade skupiny hospodárskych subjektov predkladajú čestné vyhlásenie všetci 

členovia skupiny. 

3. Uchádzač, ktorému bude pridelená zákazka, poskytne v lehote 6 kalendárnych dní odo 

dňa oznámenia o predbežnom pridelení zákazky a pred podpisom zmluvy tieto listinné 

dôkazy: 

(a) náležitý dôkaz o tom, že sa nenachádza v jednej zo situácií vyžadujúcich si 

vylúčenie uvedených v článku 136 ods. 1; 

(b) informácie o fyzických alebo právnických osobách, ktoré sú členmi správneho, 

riadiaceho alebo dozorného orgánu účastníka alebo ktoré vo vzťahu k danému 

účastníkovi majú právomoc zastupovať, prijímať rozhodnutia alebo vykonávať 

kontrolu, vrátane osôb a subjektov v rámci vlastníckej a kontrolnej štruktúry 

a konečných užívateľov výhod, a náležitý dôkaz o tom, že sa žiadna z uvedených 

osôb nenachádza v jednej zo situácií vyžadujúcich si vylúčenie uvedených v článku 

136 ods. 1 písm. c) až f); 

(c) náležitý dôkaz o tom, že fyzické alebo právnické osoby, ktoré preberajú 

neobmedzenú zodpovednosť za dlhy daného účastníka, sa nenachádzajú v jednej zo 

situácií vyžadujúcich si vylúčenie uvedených v článku 136 ods. 1 písm. a) alebo b).  

4. Uchádzač, ktorému bude pridelená zákazka, nie je povinný poskytnúť listinné dôkazy 

uvedené v odseku 2 v prípade, ak je uchádzačom medzinárodná organizácia, ak má 

verejný obstarávateľ bezplatný prístup k dokladom vo vnútroštátnej databáze alebo ak 

mu už boli poskytnuté na účely iného postupu verejného obstarávania a ak tieto 

dokumenty neboli vystavené pred viac než rokom a sú stále platné. V tomto prípade 

uchádzač poskytne čestné vyhlásenie, že doklady už boli poskytnuté pri 

predchádzajúcom postupe verejného obstarávania, ktorý spresní, a že na jeho situácii sa 

nič nezmenilo.  

15. PODMIENKY ÚČASTI 

15.1. Právna a regulačná spôsobilosť 

Uchádzač musí spĺňať aspoň jednu z týchto podmienok: 

(a) byť zapísaný v príslušnom živnostenskom alebo obchodnom registri (toto sa 

nevzťahuje na medzinárodné organizácie); 

(b) pri zmluvách o poskytovaní služieb mať oprávnenie na realizáciu zákazky v krajine, 

v ktorej má sídlo, alebo byť členom určitej profesijnej organizácie. 
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15.2. Finančná a hospodárska spôsobilosť 

Uchádzač musí byť dostatočne hospodársky a finančne spôsobilý na plnenie zákazky 

v súlade so zmluvnými ustanoveniami a so zreteľom na hodnotu a rozsah zákazky. Ak má 

Európsky parlament v súvislosti s poskytnutými informáciami pochybnosti o finančnej 

spôsobilosti uchádzača alebo ak sa jasne ukáže jeho finančná nespôsobilosť plniť zákazku, 

ponuka môže byť odmietnutá bez akéhokoľvek nároku uchádzača na finančné odškodnenie. 

V súvislosti so zákazkou, ktorá je predmetom tejto výzvy na predloženie ponuky, Európsky 

parlament okrem toho od uchádzačov vyžaduje minimálnu finančnú a hospodársku 

spôsobilosť, ktorá sa hodnotí na základe týchto kritérií: 

- minimálny ročný obrat 750 000 EUR v oblasti činnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluva, za 

posledné tri účtovné roky; 

- minimálna úroveň poistenia náhrady škôd vyplývajúcich z podnikateľského rizika. 

Finančná a hospodárska spôsobilosť sa vyhodnotí na základe informácií obsiahnutých v 

týchto dokumentoch, ktoré poskytnú uchádzači: 

- doklad o poistení náhrady škôd vyplývajúcich z podnikateľského rizika; 

- finančné výkazy (súvahy, výkaz ziskov a strát a všetky ostatné finančné informácie) alebo 

výňatky z nich za obdobie, ktoré je rovnaké alebo kratšie ako posledné tri uzavreté 

hospodárske roky;  

- výkaz o celkovom obrate a o obrate v oblasti, na ktorú sa vzťahuje zákazka, za obdobie, 

ktoré nemôže byť dlhšie ako posledné tri dostupné rozpočtové roky. 

 

Ak uchádzač nie je schopný predložiť požadované dokumenty, môže svoju hospodársku a 

finančnú spôsobilosť preukázať akýmkoľvek iným dokumentom, ktorý schváli Európsky 

parlament.  

Uchádzač môže takisto uplatniť spôsobilosť iných subjektov bez ohľadu na právnu povahu 

väzieb medzi ním a týmito subjektmi. V takomto prípade musí Európskemu parlamentu 

dokázať, že má k dispozícii prostriedky potrebné na plnenie zákazky, napríklad na základe 

zabezpečenia záväzného vyhlásenia týchto subjektov, že mu uvedené prostriedky poskytnú. 

V prípade, že má Európsky parlament pochybnosti o záväzku tretej osoby alebo o jej 

finančnej spôsobilosti, má právo odmietnuť predloženú žiadosť alebo ponuku. Parlament 

môže v prípade potreby požadovať, aby uchádzač a dané subjekty spoločne zodpovedali za 

plnenie zákazky. 

Za rovnakých podmienok môže skupina hospodárskych subjektov využiť kapacity členov 

skupiny alebo iných subjektov. 

Okrem toho uchádzač môže využiť hospodársku spôsobilosť jedného alebo viacerých 

subdodávateľov, pokiaľ sa zaviažu k účasti na plnení zákazky. Európsky parlament v takom 

prípade vyhodnotí spôsobilosť subdodávateľa/subdodávateľov, pokiaľ ide o mieru jeho/ich 

účasti na plnení zákazky. 

15.3. Technická a odborná spôsobilosť 

Uchádzač musí byť dostatočne technicky a odborne spôsobilý na plnenie zákazky v súlade 

so zmluvnými ustanoveniami a so zreteľom na hodnotu a rozsah zákazky. Ak má Európsky 

parlament v súvislosti s poskytnutými informáciami vážne pochybnosti o technickej a 

odbornej spôsobilosti uchádzača alebo ak sa ukáže, že jeho technická a odborná spôsobilosť 
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plniť zmluvu je nedostatočná, ponuka môže byť odmietnutá bez akéhokoľvek nároku 

uchádzača na finančné odškodnenie. 

Pokiaľ ide o predmet zákazky v rámci tejto výzvy na predloženie ponuky, Európsky 

parlament od uchádzačov žiada, aby mali túto technickú a odbornú spôsobilosť: 

- minimálne trojročnú skúsenosť so službami podobnými tým, ktoré sa vyžadujú v rámci 

danej zákazky. 

Technická a odborná spôsobilosť hospodárskych subjektov sa dokladá týmito dokumentmi: 

— zoznam hlavných služieb, ktoré boli poskytnuté za posledné tri roky, s uvedením súm, 

dátumov a verejných alebo súkromných klientov, ku ktorému sa na požiadanie pripoja 

vyhlásenia týchto klientov 

— doklad o zriadení a/alebo certifikácii príslušných environmentálnych systémov a 

systémov riadenia kvality, ak sa uplatňujú 

 

Uchádzač môže takisto využiť spôsobilosť iných subjektov bez ohľadu na právnu povahu 

väzieb medzi ním a týmito subjektmi. V takom prípade musí dokázať Európskemu 

parlamentu, že bude mať k dispozícii prostriedky potrebné na plnenie zákazky, napríklad 

poskytnutím záväzného vyhlásenia týchto subjektov na tento účel. V prípade, že Európsky 

parlament má pochybnosti o záväzku tretej osoby alebo o jej odbornej a/alebo technickej 

spôsobilosti, má právo predloženú žiadosť alebo ponuku odmietnuť. 

Uchádzač môže v každom prípade uplatniť hospodársku spôsobilosť jedného alebo viacerých 

subdodávateľov, pokiaľ sa zaviažu k účasti na realizácii zákazky. Európsky parlament v 

takom prípade vyhodnotí spôsobilosť subdodávateľa/subdodávateľov, pokiaľ ide o mieru 

jeho/ich účasti na plnení zákazky. 

Ak Európsky parlament zistí, že uchádzač je vystavený konfliktu záujmov, ktorý by mohol 

mať vplyv na plnenie zákazky, môže dospieť k záveru, že uchádzač nie je schopný zabezpečiť 

plnenie zákazky na primeranej kvalitatívnej úrovni.  

Normy environmentálneho manažérstva 

Uchádzači musí ku svojej ponuke pripojiť kópiu osvedčenia, ktoré vystavil nezávislý subjekt 

a v ktorom sa potvrdzuje, že dodržiava európsku schému pre environmentálne manažérstvo 

a audit (EMAS) alebo medzinárodnú normu ISO 14001 alebo rovnocennú normu. Európsky 

parlament akceptuje osvedčenia rovnocenné s osvedčeniami požadovanými a vydanými 

subjektmi so sídlom v jednom z členských štátov Európskej únie. 

Nezávislý subjekt, ktorý vydal osvedčenie, musí spĺňať požiadavky právnych predpisov 

Európskej únie alebo európskych alebo medzinárodných noriem týkajúcich sa certifikácie. V 

opačnom prípade Európsky parlament toto osvedčenie neuzná ako potvrdenie o ich 

dodržiavaní uchádzačom.  

Ak uchádzač nie je schopný predložiť požadované osvedčenia, môže predložiť iné dôkazy, 

na základe ktorých Európsky parlament posúdi, či uchádzač zaviedol opatrenia 

environmentálneho manažérstva rovnocenné s opatreniami stanovenými v požadovaných 

environmentálnych normách. 

Normy riadenia kvality 

Uchádzač musí k svojej ponuke pripojiť kópiu osvedčenia, ktoré vystavil nezávislý subjekt 

a v ktorom sa potvrdzuje, že dodržiava uznávané normy správy kvality, napríklad sériu ISO 
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9000 alebo rovnocenné normy. Európsky parlament uzná rovnocenné osvedčenia subjektov 

so sídlom v členských štátoch Európskej únie alebo nezávislých akreditovaných orgánov. 

Nezávislý subjekt, ktorý vydal osvedčenie, musí v každom prípade spĺňať európske normy 

týkajúce sa certifikácie. 

Ak však uchádzač nie je schopný doložiť požadované osvedčenie, Európsky parlament môže 

uznať iné dôkazy o opatreniach rovnocenných s opatreniami, ktoré sú stanovené v 

požadovaných normách týkajúcich sa záruky kvality. 

16. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK 

Zákazka bude zadaná ponuke, ktorá predstavuje najlepší pomer ceny a kvality.  

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe týchto kritérií: 

1) cena, 

2) zemepisná poloha projektu,  

3) kvalita kompenzačných kreditov – požiadavky týkajúce sa monitorovania,  

4) kvalita kompenzačných kreditov, pokiaľ ide o ukazovatele trvalo udržateľného rozvoja 

a Gold Standard, 

 

Kritérium ceny - 1: 

Posudzovatelia za kritérium ceny udelia maximálne 30 bodov. 

 

Celková cena jednej ponuky sa vypočíta na základe ceny ponúknutej za každý projekt a 

množstva kreditov, ktoré príslušný projekt ponúka. 

 

Cenovo najvýhodnejšej ponuke, ktorá spĺňa požadované kritériá vylúčenia a podmienky 

účasti, ako aj minimálne technické požiadavky stanovené v týchto špecifikáciách, sa udelí 

maximálny počet 30 bodov.  

 

Ostatným ponukám sa body pridelia pomerne k cenovo najvýhodnejšej ponuke. Na 

pridelenie bodov podľa kritéria ceny sa použije tento vzorec: 

(Pm/Po) * maximálny počet bodov, ktoré sa majú prideliť 

Pm: cena cenovo najvýhodnejšej ponuky 

Po: cena hodnotenej ponuky 

 

Kritériá kvality 

 

váha jednotlivých kvalitatívnych kritérií: 

 

- kvalitatívne kritérium 2: najviac 40 bodov 

- kvalitatívne kritérium 3: najviac 15 bodov 

- kvalitatívne kritérium 4:  najviac 15 bodov 

 

Kvalita každého projektu ponúkaného v danej ponuke sa najprv hodnotí samostatne. Celkové 

množstvo bodov za kvalitu ponuky sa potom vypočíta na základe bodov pridelených 

jednotlivým projektom a množstva kreditov, ktoré príslušné projekty ponúkajú. 
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Kvalitatívne kritérium 2 – zemepisná poloha 

-  Uprednostnia sa ponuky, ktoré ponúkajú kompenzačné kredity z projektov v afrických, 

karibských a tichomorských štátoch (štáty AKT), ako sa vymedzuje v technických 

špecifikáciách tejto výzvy na predloženie ponuky. Projektom z týchto krajín sa preto za 

toto kvalitatívne kritérium udelí maximálny počet bodov (40 bodov). 

 

—  Projektom v krajinách iných ako krajiny AKT, teda v krajinách, na ktoré sa vzťahuje 

európska susedská politika (ESP) a ktoré majú zavedené projekty v rámci národného 

akčného plánu, projektom v krajinách, ktoré patria do euro-stredozemského partnerstva 

(EuroMed)/Únie pre Stredozemie (UfM), v kandidátskych krajinách na vstup do EÚ a v 

členských štátoch EÚ sa udelí maximálne 10 bodov. 

 

Kvalitatívne kritérium 3 – kvalita informácií o vplyve zakúpených kreditov 

Environmentálny prínos zakúpených kreditov a projektu/projektov musí byť jasne 

vysvetlený. Je nutné uviesť podrobné informácie o vplyve projektu/projektov: presná 

zemepisná poloha(-y) projektu (regiónu, mesta) a vplyv projektu(-ov) na zníženie emisií 

skleníkových plynov (presné údaje vrátane informácií o množstve vyjadrenom v t CO2eq). V 

informačných materiáloch by sa malo preukázať, ako a v akom rozsahu vedie projekt/vedú 

projekty k zníženiu emisií skleníkových plynov zodpovedajúcich uhlíkovým kreditom 

zakúpeným Európskym parlamentom v mene všetkých zúčastnených inštitúcií. Za toto 

kritérium môže byť udelených maximálne 15 bodov. 

 

Kvalitatívne kritérium 4 – kvalita kreditov, pokiaľ ide o Gold Standard a ukazovatele trvalo 

udržateľného rozvoja 

 

Projekty v rozvojových krajinách vymedzené v technických špecifikáciách tejto výzvy na 

predloženie ponuky musia byť projektmi Gold Standard alebo musia byť projektmi Gold 

Standard mechanizmu čistého rozvoja. 

 

Projekty mechanizmu čistého rozvoja, ktoré sú projektmi Gold Standard a ktoré majú 

pozitívny vplyv na najvyšší počet ukazovateľov trvalo udržateľného rozvoja uvedených v 

tzv. Gold Standard Passport, získajú za toto kvalitatívne kritérium maximálny počet bodov. 

Počet bodov bude klesať úmerne k počtu zohľadnených ukazovateľov3. 

 

Za toto kritérium môže byť udelených maximálne 15 bodov. Projektu, ktorý nie je projektom 

Gold Standard, sa za toto kvalitatívne kritérium môže udeliť maximálne 5 bodov. 

 

Množstvo bodov za celkovú kvalitu ponuky sa vypočíta týmto spôsobom: 

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

QT : celkové množstvo bodov za kvalitu ponuky, 

Q1 : množstvo bodov za kvalitu prvého ponúknutého projektu, 

                                                 
3 Kvalita ovzdušia, kvalita a množstvo vody, stav pôdy, iné znečisťujúce látky, biodiverzita, kvalita 

pracovných miest, živobytie chudobných, prístup k cenovo dostupným službám v oblasti čistej energie, 

ľudské a inštitucionálne kapacity, kvantitatívna zamestnanosť a vytváranie príjmov, platobná bilancia a 

investície, transfer technológií a technologická sebestačnosť. 
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C1: počet ponúkaných kompenzačných kreditov pochádzajúcich z prvého projektu, ako sa 

uvádza v prílohe I.B („Cenník“) 

 

Pomer kvality a ceny sa potom stanoví takto: 

počet bodov získaných na základe kritéria ceny [(Pm/Po) * maximálny počet bodov, ktoré sa 

majú prideliť] sa pripočíta k počtu bodov získaných pri hodnotení kvalitatívnych kritérií.  

 

Na prvom mieste bude ponuka, ktorá dosiahne najviac bodov. 


