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1. UVOD 

Te razpisne zahteve so sestavni del dokumentacije za postopek javnega naročanja za zadevno 

naročilo. Dokumentacija vsebuje: 

– povabilo k oddaji ponudb, 

– pogoje za oddajo ponudb, 

– razpisne zahteve s prilogami, 

– obvestilo o javnem naročilu 

– ter vzorec pogodbe in priloge k njej. 

Te razpisne zahteve dopolnjujejo naslednje priloge, ki so njen sestavni del: 

Priloga I.A:  Tehnične specifikacije 

Priloga I.B: Cenik 

Priloga II:  Okoljska politika Evropskega parlamenta 

Priloga III:  Častna izjava ponudnika v zvezi z merili za izključitev in merili za izbor 

Priloga IV:  Finančna identifikacija dobavitelja 

Priloga V:  Obrazec s podatki za skupine gospodarskih subjektov 

Priloga VI:  Izjava o podizvajalcih 

Priloga VII:  Obrazec s finančnimi podatki 

Priloga VIII:  Nalepka, ki se nalepi na zunanjo in notranjo ovojnico, v katerih se pošljejo 

ponudbe 
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DEL I – SPLOŠNE INFORMACIJE 

2. PREDMET NAROČILA 

V skladu z določbami Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, je 

Evropski parlament sklenil objaviti povabilo k oddaji ponudb za sklenitev neposredne 

pogodbe o nakupu dobropisov za izravnavo emisij toplogrednih plinov v Evropskem 

parlamentu, Evropski centralni banki, Sodišču Evropske unije, Evropskem računskem 

sodišču, Evropskem ekonomsko-socialnem odboru in Evropskem odboru regij za leto 2019. 

V povezavi s tem povabilom k oddaji ponudb je bilo v Uradnem listu Evropske unije 2020/S 

097-230769 z dne 19/05/2020 objavljeno obvestilo o javnem naročilu 2020/S 097-230769. 

3. OPIS, CILJ IN OCENJENA VREDNOST NAROČILA  

To je medinstitucionalni javni razpis. 

 

Pri tem naročilu sodelujejo naslednje institucije Evropske unije: 

 

 Evropski parlament kot glavna institucija v tem razpisu, ki pogodbo o storitvah podpiše 

v imenu drugih institucij; 

 Evropska centralna banka; 

 Sodišče Evropske unije;  

 Evropsko računsko sodišče; 

 Evropski ekonomsko-socialni odbor; 

 Evropski odbor regij. 

 

Medinstitucionalni postopki potekajo na naslednji način: Parlament objavi javni razpis, 

skupaj s sodelujočimi institucijami oceni ponudbe in zatem v imenu zgoraj navedenih 

sodelujočih institucij podpiše pogodbo o opravljanju storitev. 

 

Izvajalec bo torej storitve zagotavljal vsem zgoraj navedenim sodelujočim institucijam. 

 

Sodelujoče institucije si prizadevajo za stalno izboljševanje svoje okoljske uspešnosti v 

skladu z Uredbo št. 1221/2009, kot je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2017/1505 o 

prostovoljnem sodelovanju organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo 

(EMAS).  

Okoljska politika sodelujočih institucij v prvi vrsti temelji na preprečevanju ali omejevanju 

emisij, zato je ogljična izravnava pomemben del njihove strategije za obvladovanje 

podnebnih sprememb. Te izravnave sicer ni mogoče neposredno upoštevati pri izračunu in 

morebitnem zmanjšanju njihovega preostalega ogljičnega odtisa, lahko pa se uporabi v 

primerih, ko so emisije ogljika neizogibne ali jih ni več mogoče zmanjšati. 

Predsedstvo Evropskega parlamenta je 7. oktobra 2015 sprejelo naslednje sklepe, na katerih 

temelji pogodba o izravnavi emisij: 

„ 

 se je strinjalo z vsakoletnim zmanjšanjem skupnih emisij ogljikovega dioksida v 

okviru Parlamenta, vključno z emisijami iz letov poslancev od njihove matične 

države do Bruslja in Strasbourga [...]; 
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 je odobrilo projekte v skupini afriških, karibskih in pacifiških držav (države AKP) 

oziroma, če ti projekti niso na voljo, bodisi projekte v državah, vključenih v evropsko 

sosedsko politiko (ESP), kjer že potekajo projekti nacionalnih akcijskih načrtov, 

bodisi v državah evro-sredozemskega partnerstva/Unije za Sredozemlje, v državah 

kandidatkah za pristop k EU ali v državah članicah EU; 

 se je strinjalo s splošno priznanim zlatim standardom kot standardom kakovosti za 

projekte zmanjševanja ogljikovih emisij v državah v razvoju.“ 

Cilj te pogodbe o opravljanju storitev je zmanjšati skupni ogljični odtis vseh sodelujočih 

institucij za leto 2019 v skladu z zgoraj navedenim sklepom.  

V letu 2019 je skupna količina neizogibnih emisij CO2 vseh sodelujočih institucij znašala 

188 000 ton ekvivalenta CO2, kar je količina dobropisov za ogljično izravnavo, ki jih želijo 

pridobiti z enkratnim nakupom po tej pogodbi. 

Dobropisi se bodo uporabili za izravnavo emisij toplogrednih plinov sodelujočih evropskih 

institucij v naslednjih razmerjih: 

 

Sodelujoče institucije 

 

Delež 

 

Tone CO2 

Zgornja meja 

v 

EUR 

Evropski parlament 64,37 % 121 000 242 000 

Evropska centralna banka 8,51 % 16 000  32 000  

Sodišče Evropske unije 12,23 % 23 000 46 000 

Evropsko računsko sodišče 5,85 % 11 000 22 000 

Evropski ekonomsko-socialni odbor in 

Odbor regij 

9,04 % 17 000 34 000 

SKUPAJ 100 % 188 000 376 000 

 

Zahtevani dobropisi v zvezi z zgoraj navedenimi upravičenimi državami morajo biti 

ustvarjeni med 1. januarjem 2014 in 31. decembrom 2019. 

Skupna najvišja vrednost naročila znaša 376 000 EUR. 

Pogodba se sklene za12 mesecev. Izvajati se začne šele po tem, ko se podpiše. 

Glede na vrsto naročila bo delovni jezik pri postopku in izvajanju naročila angleščina. 

Posebno pozornost je treba posvetiti točki 20.6 Priloge I finančne uredbe1.  

4. SODELOVANJE V POSTOPKU ZA ODDAJO PONUDBE 

Sodelovanje v tem postopku za oddajo ponudbe je odprto pod enakimi pogoji za vse fizične 

in pravne osebe ter javne subjekte iz držav članic Evropske unije in za vse fizične in pravne 

osebe ter javne subjekte iz tretjih držav, ki so z Evropsko unijo na področju javnega naročanja 

sklenile poseben sporazum, ki jim pod pogoji iz tega sporazuma zagotavlja dostop do naročila 

iz tega povabila k oddaji ponudb. 

                                                 
1 Točka 20.6 Priloge I finančne uredbe: „Javni naročnik lahko sklepa, da gospodarski subjekt ni dovolj 

strokovno usposobljen, da bi naročilo izvedel skladno z ustreznim standardom kakovosti, kadar pri njem 

odkrije nasprotje interesov, ki utegne negativno vplivati na izvajanje naročila.“ 
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Ponudniki sprejemljivost svojih ponudb utemeljujejo z navedbo države, v kateri imajo sedež 

ali v kateri prebivajo. Predložiti morajo tudi dokazila o tem v skladu s svojo nacionalno 

zakonodajo ali druga enakovredna dokazila, na podlagi katerih bo Evropski parlament 

preveril njihov izvor. 

Po začetku veljavnosti sporazuma o izstopu med EU in Združenim kraljestvom2 1. februarja 

2020 ter zlasti člena 127(6), člena 137 in člena 138 se razume, da sklicevanje na fizične ali 

pravne osebe, ki prebivajo v državi članici Evropske unije ali imajo v njej sedež, vključuje 

fizične ali pravne osebe, ki prebivajo v Združenem kraljestvu ali imajo v njem sedež. 

Rezidenti in subjekti iz Združenega kraljestva lahko torej sodelujejo v tem razpisu. 

 

5. SKUPINE GOSPODARSKIH SUBJEKTOV  

Če ponudbo predloži skupina gospodarskih subjektov, mora obvezno izpolniti obrazec iz 

Priloge V in ga priložiti ponudbi. 

Skupine gospodarskih subjektov lahko oddajo ponudbo. Evropski parlament si pridržuje 

pravico zahtevati, da izbrana skupina ima določeno pravno obliko, če je ta potrebna za dobro 

izvedbo naročila. To lahko zahteva kadar koli med postopkom dodeljevanja, vsekakor pa 

pred podpisom pogodbe. 

Skupina gospodarskih subjektov mora svojo pravno obliko utemeljiti najpozneje pred 

podpisom pogodbe v primeru oddaje naročila. Pravna oblika je lahko naslednja: 

- subjekt, ki je pravna oseba, priznana v eni od držav članic; 

- subjekt, ki ni pravna oseba, vendar Evropskemu parlamentu nudi zadostno zaščito 

pogodbenih interesov (odvisno od posamezne države članice je to lahko na primer 

konzorcij ali začasno partnerstvo); 

- vrsta pooblastila ali podoben dokument, ki ga podpišejo vsi partnerji in ki potrjuje obliko 

sodelovanja. 

Dejanski status skupine se dokaže na podlagi dokumenta ali sporazuma, ki ga podpišejo člani 

skupine in ki se priloži ponudbi. 

Ti dokumenti ali sporazumi se lahko izjemoma spremenijo in/ali pošljejo po izteku roka za 

oddajo ponudbe, nikakor pa ne po obvestilu zadevnih ponudnikov o rezultatih javnega 

razpisa. Evropski parlament si pridržuje pravico, da zavrne ponudbo, če se določbe 

sporazumov med člani skupine spremenijo med postopkom, če ne določajo solidarne 

odgovornosti med člani ali če se ponudbi ne priloži pravno veljaven sporazum. 

Evropski parlament lahko sprejme druge pravne oblike pod pogojem, da zagotavljajo 

solidarno odgovornost strank in so v skladu z izvedbo naročila. Vsekakor se v pogodbi, ki jo 

Evropski parlament podpiše s skupino gospodarskih subjektov, izrecno navede, da med 

njenimi člani obstaja solidarna odgovornost. Poleg tega si pridržuje pravico, da po pogodbi 

zahteva imenovanje zakonitega zastopnika, ki lahko zastopa člane in med drugim izdaja 

račune v imenu drugih članov. 

                                                 
2 Sporazum o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske 

skupnosti za atomsko energijo 
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Ponudbe, ki jih oddajo skupine gospodarskih subjektov, morajo natančno opredeljevati 

vlogo, pristojnosti in izkušnje posameznih članov skupine. Ponudbo oddajo združeni 

gospodarski subjekti, ki prevzamejo tudi solidarno odgovornost za njeno oddajo. 

V primeru skupine gospodarskih subjektov dokaz o pravici dostopanja do naročila (izbor) in 

dokazila o spoštovanju meril za izključitev in pogojev za sodelovanje posreduje vsak član 

skupine. Evropski parlament se lahko pri pogojih za sodelovanje opre na sposobnosti drugih 

članov skupine, na podlagi katerih določi, ali ima ponudnik potrebna sredstva za izvedbo 

naročila. V tem primeru se morajo ti člani obvezati, da bodo drugim članom zagotovili 

sredstva, potrebna za izvedbo pogodbe. 

6. DRŽAVA PONUDNIKA 

Ponudniki morajo navesti, v kateri državi imajo sedež, in predložiti dokazila, ki so običajno 

sprejemljiva po pravu te države. 

7. ODDAJA DEL PODIZVAJALCEM 

Oddaja del podizvajalcem je dovoljena. 

Če ponudnik odda dela podizvajalcem, mora obvezno izpolniti obrazec iz Priloge VI in ga 

priložiti ponudbi. 

V ponudbi mora biti, če je le mogoče, naveden delež naročila, ki ga ponudnik namerava 

oddati podizvajalcem, in podatki o identiteti podizvajalcev. Med postopkom dodeljevanja ali 

izvajanjem pogodbe si Evropski parlament pridržuje pravico zahtevati, da mu ponudniki 

posredujejo informacije o finančni in ekonomski sposobnosti ter tehnični in strokovni 

usposobljenosti predlaganega(-ih) podizvajalca(-ev). Prav tako lahko zahteva potrebna 

dokazila, da podizvajalci izpolnjujejo zahtevana merila za izključitev. Ponudniki so 

seznanjeni, da predlagani podizvajalci ne smejo biti v katerem od položajev iz členov 136 do 

141 finančne uredbe, zaradi katerega bi bili izključeni iz sodelovanja v postopku oddaje 

javnega naročila Evropske unije. 

Evropski parlament preveri, ali predvideni podizvajalci, kadar oddaja del podizvajalcem 

pomeni pomemben delež javnega naročila, izpolnjujejo zadevne pogoje za sodelovanje. 

Evropski parlament ima pravico, da zavrne vse podizvajalce, ki ne izpolnjujejo meril za 

izključitev (glej točko 14) in/ali pogojev za sodelovanje (glej točko 15). 

Poleg tega mora izvajalec Evropski parlament obvestiti o vsaki naknadno sklenjeni pogodbi 

s podizvajalci, ki ni v skladu s ponudbo. Odgovorni odredbodajalec si pridržuje pravico, da 

predlaganega podizvajalca sprejme ali zavrne. Pri tem lahko zahteva potrebna dokazila, da 

podizvajalec izpolnjuje zahtevana merila. Evropski parlament v ta namen vedno izda pisno 

dovoljenje.  

Oddaja naročila ponudniku, ki predlaga podizvajalca, pomeni, da je bilo dano soglasje za 

oddajo del podizvajalcem. 

8. VARIANTE 

Variante niso dovoljene.  

9. CENA  
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Cena je končna in je ni mogoče spremeniti.  

V skladu s členom 3 protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije se ponudbena cena 

predloži brez DDV-ja in drugih podobnih posrednih davkov.  

Ponudbena cena mora biti pavšalna, vseobsegajoča in izražena v EUR. To velja tudi za 

države, ki niso del euroobmočja. Za ponudnike iz teh držav velja, da se cena ponudbe ne 

spremeni glede na gibanje menjalnega tečaja. Menjalni tečaj izbere ponudnik, ki prevzame 

tveganja ali prednosti, povezana z njegovimi spremembami. 

Ponudniki navedejo svoje cene v podpisanem ceniku iz Priloge I.B, ne da bi kar koli dodali 

ali spreminjali. 

10. FINANČNA JAMSTVA 

se ne uporablja 

11. OKOLJSKI VIDIKI 

Okoljska politika Evropskega parlamenta 

Ponudnik, ki mu je oddano naročilo, se zavezuje, da bo dosledno spoštoval veljavno okoljsko 

zakonodajo, ki zadeva naročilo. Pri tem je treba poudariti, da se Evropski parlament ravna 

po sistemu ravnanja z okoljem EMAS v skladu z Uredbo (ES) št. 1221/2009 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009. Informacijo o tem navede odredbodajalska 

služba v Prilogi II teh razpisnih zahtev. Ponudnik zagotovi, da je vse njegovo osebje, ki dela 

za Evropski parlament, seznanjeno z informacijami Evropskega parlamenta o programu 

EMAS, zlasti o konkretnem izvajanju okoljskih ukrepov. Na zahtevo Evropskega parlamenta 

mora potrditi, da so vse osebe, ki bodo opravljale pogodbena dela, ustrezno strokovno 

usposobljene (s tehničnega, varnostnega in okoljskega vidika) za spoštovanje varnostnih 

predpisov, pravilno ravnanje z opremo in proizvodi ter sprejemanje ukrepov ob napačnem 

ravnanju ali drugih možnih nepravilnostih. 

12. POLITIKA SPODBUJANJA ENAKIH MOŽNOSTI 

Ponudnik, ki mu je oddano naročilo, se zavezuje, da bo pri izvajanju naročila spoštoval 

politiko spodbujanja enakosti in raznolikosti ob polnem upoštevanju načel o nediskriminaciji 

in enakem obravnavanju, opredeljenih v Pogodbah Evropske unije. Še posebej se zavezuje, 

da bo ustvaril, ohranjal in spodbujal odprto in vključujoče delovno okolje, v katerem bo 

spoštovano človeško dostojanstvo in načela enakih možnosti na treh prednostnih področjih: 

- enakost med ženskami in moškimi,  

- zaposlovanje in vključevanje invalidov,  

- odprava vseh ovir pri zaposlitvi in vsakršne diskriminacije na podlagi spola, rasne ali 

etnične pripadnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.  

13. NAČINI IZVEDBE OKVIRNIH POGODB 

se ne uporablja  
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DEL II – MERILA ZA IZKLJUČITEV, POGOJI ZA SODELOVANJE IN MERILA 

ZA ODDAJO 

14. MERILA ZA IZKLJUČITEV 

Celotno besedilo členov 136 do 141 finančne uredbe o merilih za izključitev in njihovi 

uporabi je na voljo v Uradnem listu Evropske unije št. L 193, ki je bil objavljen 30. julija 

2018, na straneh 1–222. Ponudniki morajo izjaviti, da niso v kateri od situacij za izključitev 

iz teh členov. 

Člen 136 finančne uredbe (izvlečki): v nadaljevanju so navedeni le odstavki 1, 4, 6 in 7. 

1. Odgovorni odredbodajalec osebo ali subjekt iz člena 135(2) izključi iz sodelovanja v 

postopku dodeljevanja, ki ga ureja ta uredba, ali iz izbora za izvrševanje sredstev Unije, kadar 

je ta oseba ali subjekt v eni ali v več naslednjih izključitvenih situacijah: 

a) oseba ali subjekt je v stečaju, postopku zaradi insolventnosti ali postopku likvidacije, 

njegova sredstva upravlja likvidator ali sodišče, ima dogovor z upniki, so njegove poslovne 

dejavnosti začasno ustavljene ali je v drugi podobni situaciji, ki nastane zaradi podobnega 

postopka, določenega v pravu Unije ali nacionalnem pravu; 

b) s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo je ugotovljeno, da oseba ali 

subjekt krši svoje obveznosti v zvezi s plačevanjem davkov ali prispevkov za socialno 

varnost v skladu z veljavnim pravom; 

c) s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo je bilo ugotovljeno, da je 

oseba ali subjekt zagrešil hudo kršitev poklicnih pravil, s tem ko je kršil veljavne zakone ali 

druge predpise ali etične standarde stroke, ki ji oseba ali subjekt pripada, ali s tem ko je ravnal 

krivdno ter to ravnanje vpliva na njegovo strokovno verodostojnost in je storjeno naklepno 

ali iz hude malomarnosti, kar vključuje zlasti karkoli od naslednjega: 

i) zavajanje z namenom goljufije ali iz malomarnosti pri dajanju informacij, ki se 

zahtevajo zaradi preverjanja odsotnosti razlogov za izključitev ali izpolnjevanja meril za 

upravičenost ali pogojev za sodelovanje ali pri izvrševanju pravne obveznosti; 

ii) sklepanje dogovorov z drugimi osebami ali subjekti z namenom izkrivljanja 

konkurence; 

iii) kršenje pravic intelektualne lastnine; 

iv) poskus vplivanja na postopek odločanja odgovornega odredbodajalca med 

postopkom dodeljevanja; 

v) poskus pridobitve zaupnih informacij, zaradi katerih bi oseba lahko imela 

neupravičeno prednost v postopku dodeljevanja; 

d) je bilo s pravnomočno sodbo ugotovljeno, da je oseba ali subjekt kriv česar koli od 

naslednjega:  

i) goljufije v smislu člena 3 Direktive (EU) 2017/1371 Evropskega parlamenta in Sveta 

in člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, pripravljene na 

podlagi Akta Sveta z dne 26. julija 1995;  

ii) korupcije, kot je opredeljena v členu 4(2) Direktive (EU) 2017/1371, ali aktivne 

korupcije v smislu člena 3 Konvencije o boju proti korupciji uradnikov Evropskih skupnosti 

ali uradnikov držav članic Evropske unije, pripravljene na podlagi Akta Sveta z dne 26. maja 
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1997, ali ravnanja iz člena 2(1) Okvirnega sklepa Sveta 2003/568/PNZ, ali korupcije, kot je 

opredeljena v drugih veljavnih predpisih;  

iii) ravnanja v povezavi s hudodelsko združbo, kot je navedeno v členu 2 Okvirnega 

sklepa Sveta 2008/841/PNZ;  

iv) pranja denarja ali financiranja terorizma v smislu člena 1(3), (4) in (5) Direktive (EU) 

2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta;  

v) terorističnih kaznivih dejanj oziroma kaznivih dejanj, povezanih s terorističnimi 

dejavnostmi, kot so opredeljena v členu 1 in 3 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ, ali 

spodbujanja k storitvi takšnih kaznivih dejanj, pomoči ali podpore pri tem ali poskusa storitve 

takšnih kaznivih dejanj, kot je navedeno v členu 4 navedenega sklepa;  

vi) vpletenosti v delo otrok ali drugih kaznivih dejanj v zvezi s trgovino z ljudmi, kot so 

navedena v členu 2 Direktive 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta;  

e) je oseba ali subjekt zelo pomanjkljivo izpolnjeval glavne naloge pri izvrševanju 

pravne obveznosti, ki se financira iz proračuna, kar je:  

(i) privedlo do predčasnega preklica pravne obveznosti; 

(ii) privedlo do uporabe pavšalnih odškodnin ali drugih pogodbenih kazni ali 

(iii) ugotovil odredbodajalec, OLAF ali Računsko sodišče na podlagi pregledov, revizij ali 

preiskav;  

f) je bilo s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo ugotovljeno, da je 

oseba ali subjekt storil nepravilnost v smislu člena 1(2) Uredbe Sveta (ES, Euratom) 

št. 2988/95; 

g) je bilo s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo ugotovljeno, da je 

oseba ali subjekt ustanovil subjekt v drugi jurisdikciji z namenom, da bi se izognil davčnim, 

socialnim in drugim pravnim obveznostim v jurisdikciji, v kateri ima statutarni sedež, 

osrednjo upravo ali glavno poslovno enoto; 

h) je bilo s pravnomočno sodbo ali pravnomočno upravno odločbo ugotovljeno, da je bil 

subjekt ustanovljen z namenom iz točke (g). 

(.....)  

4. Odgovorni odredbodajalec osebo ali subjekt iz člena 135(2) izključi, kadar: 

(a)  je fizična ali pravna oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega 

organa osebe ali subjekta iz člena 135(2) ali ki ima pooblastila za zastopanje, odločanje ali 

nadzor v zvezi z navedenimi osebami ali subjekti, v eni ali več situacijah iz točk (c) do (h) 

odstavka 1 tega člena;  

(b)  je fizična ali pravna oseba, ki prevzame neomejeno odgovornost za dolgove osebe 

ali subjekta iz člena 135(2), v eni ali več situacij iz točke (a) ali (b) odstavka 1 tega člena.  

(.....)  

6. Kadar je ustrezno, odgovorni odredbodajalec ob upoštevanju priporočila posebne komisije 

iz člena 143 ne izključi osebe ali subjekta iz člena 135(2) iz sodelovanja v postopku 

dodeljevanja ali izbire za izvrševanje sredstev Unije, kadar:  
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a) je oseba ali subjekt sprejel popravne ukrepe, določene v odstavku 7 tega člena, v 

zadostni meri, da dokaže svojo zanesljivost. Ta točka se ne uporablja v primeru iz točke (d) 

odstavka 1 tega člena;  

b) je to za omejeno obdobje do sprejetja popravnih ukrepov, določenih v odstavku 7 tega 

člena, nujno za zagotovitev neprekinjenega delovanja;  

c) bi bila takšna izključitev na podlagi meril iz odstavka 3 tega člena nesorazmerna. 

Poleg tega se točka (a) odstavka 1 tega člena ne uporablja za nakup blaga pod posebno 

ugodnimi pogoji od dobavitelja, ki gre v dokončno likvidacijo, ali upraviteljev v postopku 

zaradi insolventnosti, v okviru dogovora z upniki ali v podobnem postopku na podlagi prava 

Unije ali nacionalnega prava. 

 V primerih neizključitve iz prvega in drugega pododstavka tega odstavka odgovorni 

odredbodajalec navede razloge za neizključitev osebe ali subjekta iz člena 135(2) in te 

razloge sporoči posebni komisiji iz člena 143. 

7. Popravni ukrepi iz točke (a) prvega pododstavka odstavka 6 vključujejo zlasti: 

a) ukrepe, namenjene ugotavljanju vzrokov za situacije, ki privedejo do izključitve, ter 

konkretne tehnične, organizacijske in kadrovske ukrepe na zadevnem področju poslovanja 

ali dejavnosti osebe ali subjekta iz člena 135(2), ustrezne za to, da se ravnanje popravi in se 

prepreči njegova ponovitev;  

b) dokaz, da je oseba ali subjekt iz člena 135(2) izvedel ukrepe za nadomestilo ali 

odpravo škode, povzročene finančnim interesom Unije zaradi osnovnih dejstev, ki so 

privedla do situacije za izključitev;  

c) dokaz, da je oseba ali subjekt iz člena 135(2) plačal ali zagotovil plačilo globe, ki jo 

je naložil pristojni organ, ali katerih koli davkov ali prispevkov za socialno varnost iz 

točke (b) odstavka 1 tega člena.  

 

Kandidata/ponudnika se pozove, naj dopolni Prilogo III, v kateri so navedena merila za 

izključitev.  

Člen 141 finančne uredbe (izvlečki): v nadaljevanju je naveden le odstavek 1 člena 141. 

Zavrnitev sodelovanja v postopku dodeljevanja 

Odgovorni odredbodajalec iz postopka dodeljevanja zavrne udeleženca, ki: 

(a) je v situaciji za izključitev, ugotovljeni v skladu s členom 136; 

(b)  je zavajal pri dajanju informacij, ki se zahtevajo kot pogoj za sodelovanje v postopku, ali 

pa jih ni predložil; 

(c)   je predhodno sodeloval pri pripravi dokumentacije v zvezi s postopkom dodeljevanja, če 

to pomeni kršitev načela enakega obravnavanja, vključno z izkrivljanjem konkurence, ki 

ga ni mogoče odpraviti drugače. 

Odgovorni odredbodajalec drugim udeležencem v postopku dodeljevanja sporoči relevantne 

informacije, ki jih je izmenjal z udeležencem v okviru ali na podlagi njegovega sodelovanja 

pri pripravi postopka dodeljevanja, kot je navedeno v točki (c) prvega pododstavka. Pred tako 

zavrnitvijo se udeležencu omogoči, da dokaže, da njegovo sodelovanje pri pripravi postopka 

dodeljevanja ne krši načela enakega obravnavanja. 
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Ocenitev meril za izključitev 

1. Ponudniki predložijo ustrezno datirano in podpisano častno izjavo iz Priloge III.  

2. V primeru skupine gospodarskih subjektov častno izjavo pravilno izpolnijo vsi člani 

skupine. 

3. Ponudnik, kateremu bo oddano naročilo, v roku šestih koledarskih dni od dneva obvestila 

o začasni oddaji naročila in pred podpisom pogodbe predloži naslednja dokazila: 

(a) ustrezna dokazila, da ni v eni od situacij za izključitev iz člena 136(1); 

(b) informacije o fizičnih ali pravnih osebah, ki so članice upravnega, vodstvenega ali 

nadzornega organa udeleženca ali imajo pooblastila za zastopanje, odločanje ali 

nadzor v zvezi s tem udeležencem, vključno z osebami in subjekti iz lastniških in 

kontrolnih struktur ter dejanskimi lastniki, in ustrezna dokazila, da nobena od teh 

oseb ni v kateri od situacij za izključitev iz točk (c) do (f) člena 136(1); 

(c) ustrezna dokazila, da fizične ali pravne osebe, ki prevzamejo neomejeno 

odgovornost za dolgove tega udeleženca, niso v situaciji za izključitev iz točke (a) 

ali (b) člena 136(1).  

4. Ponudniku, kateremu bo oddano naročilo, ni treba predložiti dokazil iz odstavka 2, če je 

ponudnik mednarodna organizacija, če lahko javni naročnik brezplačno pridobi dokazila 

iz nacionalne podatkovne zbirke ali če jih je ponudnik že predložil v okviru drugega 

postopka javnega naročanja in pod pogojem, da niso bila izdana pred več kot enim letom 

in da še vedno veljajo. V tem primeru bo moral podati častno izjavo, da je dokazila že 

predložil v enem od prejšnjih postopkov javnega naročanja, ki ga navede, in da se njegov 

položaj od takrat ni spremenil.  

15. POGOJI ZA SODELOVANJE 

15.1. Pravna in regulativna sposobnost 

Ponudnik mora izpolnjevati vsaj enega od naslednjih pogojev: 

(a) da je vpisan v enega od ustreznih poklicnih ali poslovnih registrov, razen v primeru 

mednarodnih organizacij; 

(b) da za naročila storitev ima določeno dovoljenje, ki dokazuje, da je pooblaščen za 

izvedbo javnega naročila v državi, v kateri ima sedež, ali pa je član določene poklicne 

organizacije. 

15.2. Finančna in ekonomska sposobnost 

Ponudnik mora imeti zadostno finančno in ekonomsko sposobnost za izvajanje naročila v 

skladu s pogodbenimi določbami ter ob upoštevanju vrednosti in obsega naročila. Če 

Evropski parlament na podlagi informacij, ki mu jih posreduje ponudnik, dvomi o njegovi 

finančni sposobnosti ali če ta ne zadostuje za izvajanje naročila, lahko ponudbo zavrne, pri 

čemer ponudnik ni upravičen do finančnega nadomestila. 

Za naročilo, ki je predmet tega javnega razpisa, Evropski parlament od ponudnikov zahteva 

minimalno finančno in ekonomsko sposobnost, ki jo oceni na osnovi naslednjih podatkov: 

- minimalni letni prihodek v višini 750 000 EUR na področju, na katerega se nanaša 

naročilo, za obdobje zadnjih treh poslovnih let; 



Stran 12 od 15 
 

- minimalna stopnja zavarovanja poklicne odgovornosti. 

Finančna in ekonomska sposobnost se oceni na podlagi naslednjih dokumentov, ki jih 

morajo ponudniki predložiti: 

- dokazilo o zavarovanju poklicne odgovornosti; 

- računovodski izkazi (bilance stanja, poročilo o rezultatih in drugi dodatni finančni 

podatki) ali njihovi povzetki za obdobje, ki je enako ali krajše od zadnjih treh poslovnih 

let;  

- izkaz celotnega prihodka in prihodka na področju, na katerega se nanaša naročilo, za 

obdobje, ki ne sme biti daljše od zadnjih treh razpoložljivih poslovnih let. 

 

Če ponudnik ne more predložiti dokazil, ki jih zahteva Evropski parlament, lahko svojo 

ekonomsko in finančno sposobnost dokaže z drugim dokumentom, za katerega Evropski 

parlament meni, da je ustrezen.  

Ponudnik lahko uporabi tudi sposobnosti drugih subjektov, ne glede na pravno naravo 

povezav, ki jih ima z njimi. V tem primeru mora Evropskemu parlamentu predložiti dokazila, 

da bo imel na razpolago potrebna sredstva za izvajanje naročila, na primer z izjavo teh 

subjektov, da mu jih bodo dali na razpolago. Evropski parlament lahko zavrne kandidaturo 

ali predloženo ponudbo, če dvomi o izjavi ali finančnih sposobnostih tretje osebe. Po potrebi 

lahko zahteva, da so ponudnik in ti drugi subjekti solidarno odgovorni za izvajanje naročila. 

Pod enakimi pogoji se lahko skupina gospodarskih subjektov sklicuje na sposobnost članov 

skupine ali drugih subjektov. 

Poleg tega se lahko ponudnik vedno opre na ekonomsko sposobnost enega ali več 

podizvajalcev, če ti sodelujejo pri izvedbi naročila. V tem primeru Evropski parlament oceni 

sposobnost podizvajalcev glede na obseg njihovega sodelovanja pri izvajanju naročila. 

15.3. Tehnična in strokovna usposobljenost 

Ponudnik mora biti dovolj tehnično in strokovno usposobljen za izvajanje naročila v skladu 

s pogodbenimi določbami ter ob upoštevanju vrednosti in obsega naročila. Če Evropski 

parlament na podlagi informacij, ki mu jih posreduje ponudnik, dvomi o tehnični in strokovni 

usposobljenosti ponudnika ali če ta ne zadostuje za izvedbo naročila, lahko ponudbo zavrne, 

pri čemer ponudnik ni upravičen do finančnega nadomestila. 

Za naročilo, ki je predmet tega razpisa, Evropski parlament od ponudnikov zahteva naslednjo 

tehnično in strokovno usposobljenost: 

- najmanj tri leta izkušenj na področju storitev, ki so podobne predmetu naročila. 

Tehnična in strokovna usposobljenost gospodarskega subjekta se dokaže z naslednjimi 

dokumenti: 

– seznam glavnih storitev, opravljenih v zadnjih treh letih, z navedbo zneskov, datumov 

ter javnih ali zasebnih strank, ki so jim na zahtevo priložene izjave strank; 

– dokazilo o vzpostavitvi in/ali certificiranju ustreznih sistemov okoljskega upravljanja in 

upravljanja kakovosti, kot so opisani v nadaljevanju, če je ustrezno. 

 

Ponudnik lahko uporabi tudi sposobnosti drugih subjektov ne glede na pravno naravo 

povezav, ki jih ima z njimi. V tem primeru mora Evropskemu parlamentu predložiti dokazila, 

da bo imel na razpolago potrebna sredstva za izvajanje naročila, na primer z ustrezno zavezo 
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teh subjektov. Evropski parlament lahko zavrne kandidaturo ali predloženo ponudbo, če 

dvomi o izjavi ali strokovni in/ali tehnični usposobljenosti tretje osebe. 

Vsekakor se lahko ponudnik vedno opre na ekonomsko sposobnost enega ali več 

podizvajalcev, če ti sodelujejo pri izvedbi naročila. V tem primeru Evropski parlament oceni 

sposobnost podizvajalcev glede na obseg njihovega sodelovanja pri izvajanju naročila. 

Če Evropski parlament ugotovi, da je ponudnik v nasprotju interesov, ki bi lahko vplivalo na 

izvedbo naročila, lahko zaključi, da ponudnik ne zagotavlja ravni kakovosti za izvedbo 

naročila.  

Standardi za okoljsko  upravljanje  

Ponudnik bi moral ponudbi priložiti kopijo potrdila o skladnosti s sistemom Skupnosti za 

okoljsko ravnanje in presojo (EMAS) ali mednarodnim standardom ISO 14001 ali drugim 

enakovrednim standardom, ki ga izda neodvisen organ. Evropski parlament sprejme potrdila, 

ki so enakovredna tistim, ki jih izdajo organi s sedežem v državah članicah Evropske unije. 

Neodvisen organ, ki izda potrdilo, mora ravnati v skladu zakonodajo Evropske unije ali z 

evropskimi ali mednarodnimi standardi na področju certificiranja. V nasprotnem primeru 

Evropski parlament ne sprejme potrdila o skladnosti ponudnika.  

Če ponudnik ne more predložiti zahtevanih potrdil, lahko predloži tudi druga dokazila, na 

podlagi katerih Evropski parlament oceni, ali izvaja ukrepe okoljskega upravljanja, 

enakovredne ukrepom, ki jih določajo zahtevani okoljski standardi. 

Standardi za upravljanje kakovosti 

Ponudnik mora ponudbi priložiti kopijo potrdila, ki ga izda neodvisen organ, o skladnosti s 

priznanim standardom upravljanja kakovosti, kot je serija standardov ISO 9000 ali 

enakovreden standard. Evropski parlament sprejme enakovredne certifikate organov s 

sedežem v državah članicah Evropske unije ali drugih neodvisnih pooblaščenih organov. 

V vsakem primeru mora neodvisni organ, ki izda certifikat, upoštevati vrsto evropskih 

standardov na področju certificiranja. 

Če ponudnik ne more predložiti zahtevanih certifikatov, lahko Evropski parlament sprejme 

tudi druga dokazila o izvajanju ukrepov, ki so enakovredni ukrepom v skladu z zahtevanimi 

standardi kakovosti. 

16. MERILA ZA ODDAJO 

Naročilo bo oddano ponudniku, ki ima najboljše razmerje med ceno in kakovostjo.  

Ponudbe se bodo ocenjevale na podlagi naslednjih meril: 

1) cena; 

2) zemljepisna lokacija projekta;  

3) kakovost dobropisov – zahteve glede spremljanja;  

4) kakovost dobropisov glede na kazalnike trajnostnega razvoja in zlati standard. 

 

Merilo cene – 1: 

Ocenjevalci za merilo cene dodelijo največ 30 točk. 
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Skupna cena ponudbe se izračuna z vrednotenjem ponujene cene za vsak projekt in količine 

dobropisov iz ustreznega projekta. 

 

Najcenejša ponudba, ki izpolnjuje zahtevana merila za izključitev in merila za izbor in ki je 

v skladu z minimalnimi tehničnimi zahtevami, kot so določene v teh razpisnih zahtevah, 

prejme največ 30 točk.  

 

Druge ponudbe prejmejo točke sorazmerno z njihovim odstopanjem od najcenejše ponudbe.  

Za dodelitev točk v sklopu merila cene se uporabi naslednja formula: 

(Pm / Po) * največje število možnih točk 

Pm: cena najcenejše ponudbe 

Po: cena ponudbe, ki se ocenjuje 

 

Merila kakovosti 

 

Vrednotenje posameznih meril kakovosti je naslednje: 

 

- merilo kakovosti 2: največ 40 točk 

- merilo kakovosti 3: največ 15 točk 

- merilo kakovosti 4:  največ 15 točk 

 

Kakovost vsakega projekta, ponujenega v razpisu, se najprej oceni ločeno. Skupno število 

točk za kakovost ponudbe se zatem izračuna z vrednotenjem dodeljenih točk za vsak projekt 

in količine ponujenih dobropisov iz ustreznega projekta. 

 

Merilo kakovosti 2 – zemljepisna lokacija 

–  Prednost imajo ponudbe, ki ponujajo dobropise iz projektov v skupini afriških, karibskih 

in pacifiških državah (države AKP), kot so opredeljene v tehničnih specifikacijah tega 

javnega razpisa. Projekti iz teh držav bodo zato prejeli največje število točk za to merilo 

kakovosti (40 točk). 

 

–  Projekti v državah, ki niso države AKP, tj. tistih državah, ki so vključene v Eevropsko 

sosedsko politiko in ki imajo uveljavljene nacionalne akcijske načrte, projekti v državah, 

ki so vključene v Evro-sredozemsko partnerstvo oz. Unijo za Sredozemlje, v državah 

kandidatkah za pristop k EU ter v državah članicah EU prejmejo največ 10 točk. 

 

Merilo kakovosti 3 – kakovost informacij o učinku pridobljenih dobropisov 

Okoljske koristi v zvezi s pridobljenimi dobropisi in projekti morajo biti jasno razložene. 

Natančno je treba opisati učinek projektov: točno zemljepisno lokacijo projekta (regija, 

mesta) in učinek projekta na zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (točni podatki, vključno 

s podatki o količini v tonah ekvivalenta CO2). V informativnem gradivu bi moralo biti 

prikazano, kako in v kakšnem obsegu se bodo s projekti zmanjšale emisije toplogrednih 

plinov v skladu z dobropisi za ogljik, ki jih je pridobil Evropski parlament v imenu vseh 

sodelujočih institucij. Za to merilo se lahko dodeli največ 15 točk. 

 

Merilo kakovost 4 – kakovost dobropisov glede na zlati standard in kazalnike trajnostnega 

razvoja 
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Projekti v državah v razvoju, kot so določeni v tehničnih specifikacijah tega javnega razpisa, 

morajo bi projekti zlatega standarda ali projekti mehanizma čistega razvoja, skladni z zlatim 

standardom. 

 

Projekti mehanizma čistega razvoja, skladni z zlatim standardom, ki pozitivno vplivajo na 

največje število kazalnikov trajnostnega razvoja, naštetih v „potnem listu zlatega standarda“ 

prejmejo največje število točk za to merilo kakovosti. Število točk se zniža sorazmerno s 

številom zajetih kazalnikov3. 

 

Za to merilo se lahko dodeli največ 15 točk. Projekt mehanizma čistega razvoja, ki ni skladen 

z zlatim standardom, lahko za to merilo kakovosti prejme največ 5pet točk. 

 

Skupno število točk za kakovost se izračuna, kot sledi: 

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

QT: skupno število točk za kakovost ponudbe 

Q1: število točk za kakovost prvega ponujenega projekta 

C1: število ponujenih dobropisov, ki izhajajo iz prvega projekta, kot je navedeno v Prilogi 

I.B („Cenik“) 

 

Razmerje med kakovostjo in ceno se nato izračuna, kot sledi: 

število točk, prejetih v sklopu merila cene [(Pm / Po) * največje število možnih točk], se doda 

številu točk, prejetih pri oceni meril kakovosti.  

 

Na prvo mesto se uvrsti ponudba, ki doseže največ točk. 

                                                 
3 Kakovost zraka, kakovost in količina vode, stanje tal, druga onesnaževala, biološka raznovrstnost, kakovost 

zaposlitve, vir preživljanja revnih, dostop do cenovno dostopne in čiste oskrbe z energijo, človeške in 

institucionalne zmogljivosti, količinsko ustvarjanje delovnih mesti in dohodka, plačilna in naložbena 

bilanca, prenos tehnologije in tehnološka samozadostnost. 


