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BILAGA 3

Bestämmelser om anbud och offentlig
upphandling

ARTIKEL 1 – Anbud

1.1 Inlämnandet av ett anbud som svar på en anbudsinfordran från kommissionen, inklusive
Gemensamma forskningscentret (GFC), innebär att anbudsgivaren

(i) godkänner alla villkor som ställs i anbudsinfordran, i dessa allmänna villkor och i
förekommande fall i de särskilda villkoren,

(ii) avstår från alla egna sälj- eller arbetsvillkor.

Om inte annat anges i anbudsinfordran är anbudsgivaren bunden till sitt anbud under tre
månader från det att anbudet avsänts till kommissionen.

1.2 Anbuden skall

(i) helst vara skrivna på anbudsgivarens firmapapper med företagsuppgifter eller på
kommissionens svarsblankett,

(ii) vara undertecknade av anbudsgivaren eller hans befullmäktigade ombud,

(iii) vara fullständigt läsliga så att varje möjlighet till misstag beträffande uppgifter och
siffror utesluts,

(iv) sändas in i dubbla kuvert, båda igenklistrade, och innerkuvertet skall, förutom
adressen till den enhet anbudet skall gå till enligt anbudsinfordran, vara märkt
"Anbudsinfordran, får ej öppnas av posten"; om självklistrande kuvert används skall
de förslutas med klisterremsor som signeras tvärs över av avsändaren,

(v) sändas in senast det datum som anges i anbudsinfordran, antingen med
rekommenderad post, i vilket fall poststämpeln gäller, eller med bud, mot
mottagningsbevis daterat av kommissionen.

ARTIKEL 2 – Pris

2.1 Kommissionen, inklusive GFC, sluter kontrakt och betalar i euron. Därför skall också
anbuden uttryckas i euron.

2.2 I anbuden skall kontraktets totalpris framgå separat, liksom, i förekommande fall, i
enlighet med de särskilda villkoren eller andra kontraktshandlingar varje delpost och i
förekommande fall skatter, tullar, emballage-, frakt- och försäkringskostnader.
Monteringskostnader och andra kostnader som utgör en del av varans pris skall anges
separat enligt de instruktioner som finns i de särskilda villkoren.

2.3 Gemenskaperna är befriade från tullar, indirekta skatter och avgifter som ingår i priset,
enligt vad som anges i artiklarna 3 och 4 i protokollet om immunitet och privilegier för
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Europeiska gemenskaperna av den 8 april 1965 (EGT nr 152, 13.7.1967).
Medlemsstaternas regeringar skall antingen efterskänka eller i efterhand och mot kvitton
återbetala dessa avgifter till kommissionen.
Den leverantör vars anbud antas av kommissionen kommer att få nödvändiga
instruktioner om detta.

2.4 Om anbudsinfordran uttryckligen avser flera poster eller partier skall anbudsgivaren ange
ett separat pris för varje post han erbjuder sig att leverera.
Han kan ange vilken prisnedsättning han kan gå med på om han tilldelas antingen hela
leveransen eller vissa delar eller partier som han anger.
Han kan också ställa som villkor för sitt anbud att han tilldelas hela eller en viss del av
leveransen.

2.5 Om inte annat särskilt anges i anbudsinfordran är priserna i kontraktet fasta och kan inte
omförhandlas.

ARTIKEL 3 – Upphandlingskontrakt

3.1 Kontrakten upprättas skriftligt mellan parterna.

3.2 Kontraktet sluts genom att anbudsgivaren meddelas om att hans anbud har godkänts.
Detta sker genom brev eller beställningssedel.

3.3 Om godkännandet inte till alla delar överensstämmer med anbudet, eller om
kommissionens beslut meddelas efter anbudstidens utgång, kan kontraktet bara slutas
med anbudsgivarens skriftliga medgivande.

3.4 Avtalet kan även slutas i form av ett tjänstekontrakt.

3.5 Kommissionen förbehåller sig rätten att sluta kontrakt i form av ramavtal i synnerhet när
de exakta kvantiterna och exakta tidpunkterna för leverans eller utförande inte kan
bestämmas i förväg. Ramavtalet är ömsesidigt bindande för båda parter vad gäller sådana
delar som fastställts definitivt och entydigt vid kontraktslutandet, exempelvis pris,
kontraktsföremål, grundläggande villkor för utförandet och löptid.

3.6 När det gäller samma typ av tjänster eller när leveranssäkerheten inte kan garanteras på
grund av kontraktets omfattning eller brådskande karaktär och den nödvändiga
leveranstiden,  kan kommissionen sluta likalydande ramavtal med flera anbudsgivare. I
detta fall skall den upphandlande enheten upprätta en lista i prioriteringsordning över
anbudsgivare som har valts ut i enlighet med anbudsspecifikationen. Om den
uppdragstagare som står överst på listan inte har möjlighet (vilket inte utgör
underlåtenhet att fullgöra enligt artikel 13.1) kan kommissionen vända sig till den
uppdragstagare som står som på andra plats på listan, och så vidare. Den upphandlande
enheten skall ange både i anbudsmeddelandet och i anbudsspecifikationen antalet
anbudsgivare man avser att sluta kontrakt med, turordningsreglerna samt övriga
relevanta bestämmelser.
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ARTIKEL 4 – Rätt att inte tilldela kontrakt

Ett slutfört anbudsförfarande innebär inte att kommissionen är tvingad att pröva anbuden.
Om tilldelningen eller anbudsinfordran är uppdelad i flera poster eller partier förbehåller sig
kommissionen rätten att bara tilldela vissa av dessa.
Kommissionen är inte skyldig att ersätta de anbudsgivare vars anbud inte antagits. Detta
gäller också om kommissionen helt avstår från att pröva anbuden.


