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EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI
2014/25/EU,
annettu 26 päivänä helmikuuta 2014,
vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla
toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY
kumoamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

I OSASTO:

SOVELTAMISALA, MÄÄRITELMÄT JA YLEISET PERIAATTEET

I LUKU:

Kohde ja määritelmät

1 artikla:

Kohde ja soveltamisala

2 artikla:

Määritelmät

3 artikla:

Hankintaviranomaiset

4 artikla:

Hankintayksiköt

5 artikla:

Samaa toimintoa koskevat sekamuotoiset hankinnat

6 artikla:

Useita toimintoja koskevat hankinnat

II LUKU:

Toiminnot

7 artikla:

Yhteiset säännökset

8 artikla:

Kaasu ja lämpö

9 artikla:

Sähkö

10 artikla:

Vesi

11 artikla:

Kuljetuspalvelut

12 artikla:

Satamat ja lentoasemat

13 artikla:

Postipalvelut

14 artikla:

Öljyn ja kaasun talteenotto sekä hiilen tai muiden kiinteiden polttoaineiden
etsintä tai talteenotto

III LUKU:

Aineellinen soveltamisala

1 JAKSO:

KYNNYSARVOT
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Kynnysarvot

16 artikla:

Hankintojen ennakoidun arvon laskentamenetelmät

17 artikla:

Kynnysarvojen tarkistus

2 JAKSO:

HANKINTASOPIMUKSET, JOTKA EIVÄT KUULU DIREKTIIVIN SOVEL
TAMISALAAN, JA SUUNNITTELUKILPAILUT; ERITYISET SÄÄNNÖK
SET
SELLAISIA
HANKINTOJA
VARTEN,
JOIHIN
LIITTYY
PUOLUSTUS- TAI TURVALLISUUSNÄKÖKOHTIA
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Kaikkiin hankintayksiköihin sovellettavat poikkeukset sekä vesi- ja energia-aloja
koskevat erityispoikkeukset
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Hankintasopimukset, joiden tarkoituksena on jälleenmyynti tai vuokraus kolman
sille osapuolille
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Hankintasopimukset ja suunnittelukilpailut, jotka tehdään tai järjestetään muutoin
kuin tässä direktiivissä tarkoitetun toiminnan harjoittamiseksi tai tällaisen toiminnan
harjoittamiseksi kolmannessa maassa
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Palveluhankintasopimuksia koskevat erityispoikkeukset
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Yksinoikeuden perusteella tehtävät palveluhankintasopimukset
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set
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Ohjeelliset kausi-ilmoitukset

68 artikla:

Kelpuuttamisjärjestelmää koskevat ilmoitukset
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Jälki-ilmoitukset
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72 artikla:
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73 artikla:

Hankinta-asiakirjojen saatavuus sähköisessä muodossa

74 artikla:

Ehdokkaille osoitetut pyynnöt

75 artikla:

Kelpuuttamista hakeneille, ehdokkaille ja tarjoajille tiedottaminen
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OSALLISTUJIEN VALITSEMINEN JA HANKINTASOPIMUSTEN TEKEMI
NEN

76 artikla:

Yleiset periaatteet
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Kelpuuttaminen ja laatuun perustuva valinta

77 artikla:

Kelpuuttamisjärjestelmät

78 artikla:

Laadulliset valintaperusteet

79 artikla:

Muiden yksiköiden voimavarojen hyväksi käyttäminen

80 artikla:

Direktiivissä 2014/24/EU säädettyjen poissulkemis- ja valintaperusteiden sovel
taminen
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Laadunvarmistusstandardit ja ympäristöasioiden hallintaa koskevat standardit
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Hankintasopimuksen tekeminen

82 artikla:

Hankintasopimuksen tekoperusteet

83 artikla:

Elinkaarikustannukset

84 artikla:

Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset
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KOLMANSISTA MAISTA PERÄISIN OLEVIA TUOTTEITA SISÄLTÄVÄT
TARJOUKSET JA SUHTEET KYSEISIIN KOLMANSIIN MAIHIN
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88 artikla:
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89 artikla:
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Ilmoitusten julkaiseminen

93 artikla:

Hankintasopimusten tekemisessä noudatettavat periaatteet

94 artikla:

Tiettyihin palveluihin varatut hankintasopimukset

II LUKU:

Suunnittelukilpailuihin sovellettavat säännöt

95 artikla:

Soveltamisala

96 artikla:

Ilmoitukset

97 artikla:

Suunnittelukilpailujen järjestämistä, osallistujien valintaa ja valintalautakuntaa
koskevat säännöt

98 artikla:

Valintalautakunnan päätökset
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HALLINNOINTI

99 artikla:

Täytäntöönpano
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Erilliset kertomukset menettelyistä hankintasopimusten tekemisessä

101 artikla:

Kansallinen raportointi ja tilastotiedot
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Hallinnollinen yhteistyö
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DELEGOITU VALTA, TÄYTÄNTÖÖNPANOVALTA JA LOPPUSÄÄN
NÖKSET

103 artikla:

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

104 artikla:

Kiireellinen menettely

105 artikla:

Komiteamenettely

106 artikla:
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Kumoaminen

108 artikla:

Uudelleentarkastelu
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Tiettyjen teknisten eritelmien määritelmät
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LIITE XIV:
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sosiaali- ja ympäristöalojen sopimuksista

LIITE XV:

Luettelo 83 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista unionin säädöksistä
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koskeviin ilmoituksiin sisällytettävät tiedot (89 artiklan 1 kohta)
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91 artiklassa tarkoitetut palvelut
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Suunnittelukilpailua koskevaan ilmoitukseen sisällytettävät tiedot
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I OSASTO

SOVELTAMISALA, MÄÄRITELMÄT JA YLEISET PERIAAT
TEET
I LUKU

Kohde ja määritelmät
1 artikla
Kohde ja soveltamisala
1.
Tällä direktiivillä vahvistetaan hankintayksiköiden noudattamia
hankintamenettelyjä koskevat säännöt sellaisia hankintasopimuksia ja
suunnittelukilpailuja varten, joiden ennakoitu arvo ei alita 15 artiklassa
säädettyjä kynnysarvoja.
2.
Tässä direktiivissä tarkoitettua hankintaa on tavarahankintasopi
muksen, rakennusurakkasopimuksen tai palveluhankintasopimuksen
avulla tapahtuva rakennusurakoiden, tavaroiden tai palvelujen hankinta,
jonka yksi tai useampi hankintayksikkö tekee valitsemiltaan talouden
toimijoilta, edellyttäen, että kyseiset rakennusurakat, tavarat tai palvelut
on tarkoitettu jonkin 8–14 artiklassa tarkoitetun toiminnan
harjoittamiseen.
3.
Tätä direktiiviä sovelletaan, jollei SEUT 346 artiklasta muuta
johdu.
4.
Tämä direktiivi ei vaikuta jäsenvaltioiden vapauteen määritellä
unionin lainsäädännön mukaisesti, mitä palveluja ne pitävät yleistä ta
loudellista etua koskevina palveluina, miten nämä palvelut olisi järjes
tettävä ja rahoitettava valtiontukisääntöjen mukaisesti ja mitä erityisiä
velvoitteita niihin olisi sovellettava. Tämä direktiivi ei myöskään vai
kuta viranomaisten päätökseen siitä, haluavatko ne itse hoitaa SEUT
14 artiklan ja pöytäkirjan N:o 26 mukaiset julkisen palvelun tehtävänsä
sekä miten ja missä määrin ne sen tekevät.
5.
Tämä direktiivi ei vaikuta tapaan, jolla jäsenvaltiot järjestävät so
siaaliturvajärjestelmänsä.
6.
Muut kuin taloudelliset yleistä etua koskevat palvelut eivät kuulu
tämän direktiivin soveltamisalaan.

2 artikla
Määritelmät
Tässä direktiivissä tarkoitetaan
1) ’tavarahankintasopimuksilla, rakennusurakkasopimuksilla ja palve
luhankintasopimuksilla’ rahallista vastiketta vastaan tehtyjä kirjalli
sia hankintasopimuksia, jotka on tehty yhden tai useamman hankin
tayksikön ja yhden tai useamman talouden toimijan välillä ja joiden
tarkoituksena on rakennusurakoiden toteuttaminen, tavaroiden toi
mittaminen tai palvelujen suorittaminen;
2) ’rakennusurakkasopimuksilla’ sopimuksia, joilla on jokin seuraa
vista tarkoituksista:
a) jonkin liitteessä I tarkoitettuun toimintaan liittyvän rakennustyön
tai rakennusurakan toteuttaminen tai sen suunnittelu ja toteutta
minen yhdessä;

02014L0025 — FI — 01.01.2018 — 002.001 — 10
▼B
b) rakennusurakan toteuttaminen tai sen suunnittelu ja toteuttami
nen yhdessä;
c) rakennusurakan tyyppiin tai suunnitteluun ratkaisevaa vaikutus
valtaa käyttävän hankintayksikön asettamia vaatimuksia vastaa
van rakennusurakan toteuttaminen millä tahansa tavalla;
3) ’rakennusurakalla’ talonrakennus- tai maa- ja vesirakennustöiden
kokonaisuutta, joka sellaisenaan on riittävä jonkin taloudellisen tai
teknisen toiminnon suorittamiseen;
4) ’tavarahankintasopimuksilla’ sopimuksia, joiden tarkoituksena on
tavaroiden osto, leasing, vuokraus tai osamaksukauppa
osto-optioin tai ilman niitä. Tavarahankintasopimukseen voi kuulua
liitännäisesti kokoamis- ja asennustöitä;
5) ’palveluhankintasopimuksilla’ hankintasopimuksia, joiden tarkoituk
sena on muiden kuin 2 kohdassa tarkoitettujen palvelujen
suorittaminen;
6) ’talouden toimijalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä tai
hankintayksikköä tai tällaisten henkilöiden ja/tai yksiköiden ryh
mää, yritysten mahdolliset tilapäiset yhteenliittymät mukaan lukien,
joka tarjoaa markkinoilla rakennustöiden ja/tai -urakoiden toteutta
mista, tavaroiden toimittamista tai palvelujen suorittamista;
7) ’tarjoajalla’ talouden toimijaa, joka on jättänyt tarjouksen;
8) ’ehdokkaalla’ talouden toimijaa, joka on pyytänyt kutsua saada
osallistua tai joka on kutsuttu osallistumaan rajoitettuun menette
lyyn, neuvottelumenettelyyn, kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn
tai innovaatiokumppanuuteen;
9) ’hankinta-asiakirjalla’ mitä tahansa asiakirjaa, jonka hankintayk
sikkö on tuottanut tai johon se viittaa kuvatakseen tai määrittääk
seen hankinnan tai menettelyn eri osia, mukaan lukien hankintail
moitus, ohjeellinen kausi-ilmoitus tai ilmoitukset kelpuuttamisjärjes
telmästä, jos niillä kutsutaan tarjouskilpailuun, tekniset eritelmät,
hankekuvaus, ehdotetut sopimusehdot, ehdokkaiden ja tarjoajien
asiakirjojen esittämismuodot, yleisesti sovellettavia velvollisuuksia
koskevat tiedot ja mahdolliset täydentävät asiakirjat;
10) ’yhteishankintatoiminnoilla’ toimintoja, joita suoritetaan jatkuvasti
jossakin seuraavista muodoista:
a) hankintayksiköille tarkoitettujen tavaroiden ja/tai palvelujen
hankkiminen;
b) hankintayksiköille tarkoitettuja rakennusurakoita, tavaroita tai
palveluja koskevien hankintasopimusten tai puitejärjestelyjen
tekeminen;
11) ’hankintojen tukitoiminnoilla’ toimintoja, joilla tuetaan hankintatoi
mintoja erityisesti seuraavin tavoin:
a) tekninen infrastruktuuri, jota käyttämällä hankintayksiköt voivat
tehdä rakennusurakoita, tavaroita tai palveluja koskevia hankin
tasopimuksia tai puitejärjestelyjä;
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b) hankintamenettelyjen
neuvonta;

kulkuun

tai

suunnitteluun

liittyvä

c) hankintamenettelyjen valmistelu ja hallinnointi asianomaisen
hankintayksikön nimissä ja puolesta;

12) ’yhteishankintayksiköllä’ tämän direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa
tarkoitettua hankintayksikköä tai direktiivin 2014/24/EU 2 artiklan
1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitettua hankintaviranomaista, joka tar
joaa yhteishankintatoimintoja ja mahdollisesti hankintojen
tukitoimintoja.

Yhteishankintayksikön yhteishankintatoimintojen suorittamiseksi te
kemät hankinnat katsotaan 8–14 artiklassa kuvatun toiminnon tote
uttamiseksi tehdyiksi hankinnoiksi. Yhteishankintayksikön yhteis
hankintatoimintojen suorittamiseksi tekemiin hankintoihin ei sovel
leta 18 artiklaa;

13) ’hankintapalvelujen tarjoajalla’ julkista tai yksityistä elintä, joka
tarjoaa hankintojen tukitoimintoja markkinoilla;

14) ’kirjallisella’ sanojen tai numeroiden yhdistelmää, joka voidaan lu
kea, tuottaa uudelleen ja sen jälkeen antaa tiedoksi, sähköisessä
muodossa lähetetyt ja tallennetut tiedot mukaan luettuina;

15) ’sähköisellä muodolla’ viestintämuotoa, jossa käytetään sähkötekni
siä tietojen käsittely- ja tallennusvälineitä (myös digitaalista komp
ressiota) ja jossa tietoja levitetään, välitetään ja vastaanotetaan joh
toja pitkin, radioteitse, optisesti tai muulla sähkömagneettisella
tavalla;

16) ’elinkaarella’ tuotteen olemassaolon tai rakennusurakan tai palvelun
suorittamisen kaikkia peräkkäisiä ja/tai toisiinsa liittyviä vaiheita,
toteutettava tutkimus ja kehittäminen, tuotanto, kaupankäynti ja
sen ehdot, kuljetus, käyttö ja ylläpito mukaan luettuina,
raaka-aineiden ostosta tai resurssien kokoamisesta hävittämiseen,
ennallistamiseen ja palvelun tai käytön loppuun saakka;

17) ’suunnittelukilpailuilla’ menettelyjä, joilla hankintayksikkö voi
hankkia pääasiassa kaavoituksen, kaupunkisuunnittelun, arkkiteh
tuurin ja teknisen suunnittelun tai tietojenkäsittelyn tarpeisiin suun
nitelman tai hankkeen, jonka valintalautakunta valitsee kilpailulla,
jossa saatetaan antaa palkintoja;

18) ’innovaatiolla’ sellaisen uuden tai merkittävästi parannetun tuotteen,
palvelun tai menetelmän, mukaan lukien muiden muassa tuotantotai rakennusprosessit, uuden markkinointimenetelmän tai uuden or
ganisatorisen menetelmän toteuttamista liiketoimintatavoissa, työ
paikkaorganisaatiossa tai ulkoisissa suhteissa, jonka tarkoituksena
on esimerkiksi auttaa ratkaisemaan yhteiskunnallisia haasteita tai
tukea älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun Eurooppa 2020
-strategiaa;
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19) ’merkillä’ mitä tahansa asiakirjaa, sertifikaattia tai todistusta, jolla
vahvistetaan, että kyseessä olevat urakat, tuotteet, palvelut, prosessit
tai menettelyt täyttävät määrätyt vaatimukset;
20) ’merkkivaatimuksilla’ vaatimuksia, jotka kyseessä olevien urakoi
den, tuotteiden, palvelujen, prosessien tai menettelyjen on täytettävä
asianomaisen merkin saamiseksi.

3 artikla
Hankintaviranomaiset
1.
Tässä direktiivissä ’hankintaviranomaisilla’ tarkoitetaan valtion vi
ranomaisia, alue- tai paikallisviranomaisia, julkisoikeudellisia laitoksia
sekä yhden tai useamman tällaisen viranomaisen tai julkisoikeudellisen
laitoksen muodostamia yhteenliittymiä.
2.
’Alueviranomaisiin’ kuuluvat kaikki hallinnollisten yksiköiden vi
ranomaiset, jotka on lueteltu ohjeellisesti Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksessa (EY) N:o 1059/2003 (1) tarkoitetuilla NUTS-tasoilla
1 ja 2.
3.
’Paikallisviranomaisiin’ kuuluvat kaikki asetuksessa (EY)
N:o 1059/2003 tarkoitetut NUTS-tason 3 hallinnollisten yksiköiden tai
niitä pienempien hallinnollisten yksiköiden viranomaiset.
4.
’Julkisoikeudellisilla laitoksilla’ tarkoitetaan laitoksia, joilla on
kaikki seuraavat ominaisuudet:
a) ne on nimenomaisesti perustettu tyydyttämään yleisen edun mukaisia
tarpeita, eikä niillä ole teollista tai kaupallista luonnetta;
b) ne ovat oikeushenkilöitä; ja
c) niitä rahoittavat pääosin valtion viranomaiset, alue- tai paikallisviran
omaiset tai muut julkisoikeudelliset laitokset; tai niiden johto on
näiden viranomaisten tai laitosten valvonnan alainen; tai valtion vi
ranomaiset, alue- tai paikallisviranomaiset tai muut julkisoikeudelli
set laitokset nimittävät yli puolet niiden hallinto-, johto- tai valvon
taelimen jäsenistä.

4 artikla
Hankintayksiköt
1.

Tätä direktiiviä sovellettaessa hankintayksiköt ovat yksiköitä, jotka

a) ovat hankintaviranomaisia tai julkisia yrityksiä ja harjoittavat jotakin
8–14 artiklassa tarkoitettua toimintaa;
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1059/2003, annettu
26 päivänä toukokuuta 2003, yhteisestä tilastollisten alueyksiköiden nimik
keistöstä (NUTS) (EUVL L 154, 21.6.2003, s. 1).
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b) jos ne eivät ole hankintaviranomaisia tai julkisia yrityksiä, harjoitta
vat yhtenä toimintanaan jotakin 8–14 artiklassa tarkoitettua toimintaa
tai näiden yhdistelmää ja toimivat jäsenvaltion toimivaltaisen viran
omaisen myöntämillä erityis- tai yksinoikeuksilla.

2.
’Julkisella yrityksellä’ tarkoitetaan yritystä, jossa hankintaviran
omaiset voivat suoraan tai välillisesti käyttää määräysvaltaa omistuksen,
rahoitusosuuden tai yritystä koskevien sääntöjen perusteella.

Hankintaviranomaisilla katsotaan olevan määräysvalta seuraavissa ta
pauksissa, joissa ne suoraan tai välillisesti

a) omistavat enemmistön kyseisen yrityksen merkitystä pääomasta;

b) hallitsevat enemmistöä yrityksen osakkeisiin perustuvista äänioikeuk
sista;

c) voivat nimittää yli puolet yrityksen hallinto-, johto- tai valvontaeli
men jäsenistä.

3.
Tässä artiklassa ’erityis- tai yksinoikeuksilla’ tarkoitetaan oikeuk
sia, jotka jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on lain, asetuksen tai
hallinnollisen määräyksen nojalla myöntänyt ja joilla varataan 8–14 ar
tiklassa määriteltyjen toimintojen harjoittaminen yhdelle tai useammalle
yksikölle, mikä vaikuttaa merkittävästi muiden yksiköiden mahdolli
suuksiin harjoittaa tällaista toimintaa.

Jos oikeudet on myönnetty riittävän julkisuuden varmistavassa menette
lyssä, jossa oikeuksien myöntäminen perustui objektiivisiin perusteisiin,
ne eivät muodosta ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja erityis- tai
yksinoikeuksia.

Tällaisia menettelyjä ovat:

a) direktiivin 2014/24/EU, direktiivin 2009/81/EY, direktiivin
2014/23/EU tai tämän direktiivin mukaiset hankintamenettelyt, joita
edeltää tarjouskilpailukutsu;

b) liitteessä II lueteltujen unionin muiden säädösten mukaiset menette
lyt, joilla varmistetaan ennakolta riittävä avoimuus lupien myöntämi
seksi objektiivisin perustein.

4.
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 103 artiklan
mukaisesti liitteessä II vahvistetun, unionin säädöksiä koskevan luette
lon muuttamiseksi, kun tällaiset muutokset osoittautuvat tarpeellisiksi
uusien säädösten antamisen tai edellä tarkoitettujen säädösten kumoami
sen tai muuttamisen perusteella.
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5 artikla
Samaa toimintoa koskevat sekamuotoiset hankinnat
1.
Tämän artiklan 2 kohtaa sovelletaan sekamuotoisiin hankintasopi
muksiin, joiden kohteena on erityyppisiä hankintoja, jotka kaikki kuu
luvat tämän direktiivin soveltamisalaan.
Tämän artiklan 3–5 kohtaa sovelletaan sekamuotoisiin hankintasopi
muksiin, joiden kohteena on tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia
hankintoja ja muiden oikeudellisten järjestelyjen soveltamisalaan kuu
luvia hankintoja.
2.
Sopimukset, jotka koskevat kahden- tai useammantyyppisiä han
kintoja (rakennusurakoita, palveluja tai tavaroita), on tehtävä niiden
säännösten mukaisesti, joita sovelletaan kyseisen hankintasopimuksen
pääkohteen hankintatyyppiin.
Jos on kyse sekamuotoisista hankintasopimuksista, jotka koskevat osit
tain III osaston I luvussa tarkoitettuja palveluja ja osittain muita palve
luja, taikka sekamuotoisista hankintasopimuksista, jotka koskevat osit
tain palveluja ja osittain tavaroita, niiden pääkohde on määritettävä sen
mukaan, minkä palvelujen tai tavaroiden ennakoidut arvot ovat
korkeimmat.
3.
Jos tietyn hankintasopimuksen eri osat voidaan objektiivisesti erot
taa toisistaan, sovelletaan 4 kohtaa. Jos tietyn hankintasopimuksen eri
osia ei voida objektiivisesti erottaa toisistaan, sovelletaan 5 kohtaa.
Jos osa tiettyä hankintasopimusta kuuluu SEUT 346 artiklan tai direktii
vin 2009/81/EY soveltamisalaan, sovelletaan tämän direktiivin 25 artik
laa.
4.
Jos on kyse hankintasopimuksista, joiden kohteena on tämän di
rektiivin soveltamisalaan kuuluvia hankintoja ja lisäksi sen soveltamis
alan ulkopuolelle jääviä hankintoja, hankintayksiköt voivat päättää tehdä
erilliset hankintasopimukset erillisiä osia varten tai tehdä yhden hankin
tasopimuksen. Jos hankintayksiköt päättävät tehdä erilliset hankintaso
pimukset erillisiä osia varten, päätös siitä, mitä oikeudellista järjestelyä
sovelletaan kuhunkin tällaisista erillisistä hankintasopimuksista, tehdään
asianomaisen erillisen osan ominaisuuksien perusteella.
Jos hankintayksiköt päättävät tehdä yhden hankintasopimuksen, tätä di
rektiiviä sovelletaan tästä johtuvaan sekamuotoiseen hankintasopimuk
seen, jollei 25 artiklassa toisin säädetä, riippumatta niiden osien arvosta,
jotka kuuluisivat muutoin eri oikeudellisen järjestelyn soveltamisalaan ja
riippumatta siitä, mitä oikeudellista järjestelyä kyseisiin osiin olisi muu
toin sovellettu.
Jos on kyse sekamuotoisista hankintasopimuksista, joihin sisältyy tava
rahankintasopimusten, rakennusurakkasopimusten ja palveluhankintaso
pimusten sekä käyttöoikeussopimusten osatekijöitä, sekamuotoinen so
pimus on tehtävä tämän direktiivin mukaisesti edellyttäen, että sopimuk
sen sen osan, joka muodostaa tämän direktiivin soveltamisalaan kuu
luvan sopimuksen, 16 artiklan mukaisesti laskettu ennakoitu arvo on
yhtä suuri tai suurempi kuin 15 artiklassa vahvistettu asiaankuuluva
kynnysarvo.
5.
Jos tietyn hankintasopimuksen eri osia ei voi objektiivisesti erottaa
toisistaan, sovellettavasta oikeudellisesta järjestelystä päätetään sopi
muksen pääkohteen perusteella.
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6 artikla
Useita toimintoja koskevat hankinnat
1.
Jos sopimuksilla on määrä kattaa useita toimintoja, hankintayksi
köt voivat päättää tehdä erilliset sopimukset kutakin erillistä toimintaa
varten tai tehdä yhden sopimuksen. Jos hankintayksiköt päättävät tehdä
erilliset hankintasopimukset, päätös siitä, mitä sääntöjä sovelletaan ku
hunkin tällaisista erillisistä hankintasopimuksista, tehdään kyseisen eril
lisen toiminnan ominaisuuksien perusteella.
Sen estämättä, mitä 5 artiklassa säädetään, siinä tapauksessa, että han
kintayksiköt päättävät tehdä yhden sopimuksen, sovelletaan tämän ar
tiklan 2 ja 3 kohtaa. Jos jokin kyseisistä toiminnoista kuitenkin kuuluu
SEUT 346 artiklan tai direktiivin 2009/81/EY soveltamisalaan, sovelle
taan tämän direktiivin 26 artiklaa.
Valittaessa yhden hankintasopimuksen tekemisen ja usean erillisen han
kintasopimuksen tekemisen välillä ei saa kuitenkaan pyrkiä siihen, että
sopimus tai sopimukset jätetään joko tämän direktiivin tai, soveltuvin
osin, direktiivin 2014/24/EU tai direktiivin 2014/23/EU soveltamisalan
ulkopuolelle.
2.
Useita toimintoja koskevaan hankintasopimukseen sovelletaan sitä
toimintaa säänteleviä sääntöjä, jonka toteuttamiseksi se ensisijaisesti
tehdään.
3.
Jos on objektiivisesti mahdotonta määrittää, mitä toimintaa varten
sopimus ensisijaisesti tehdään, sovellettavat säännöt määritellään a, b ja
c alakohdan mukaisesti:
a) hankintasopimus on tehtävä direktiivin 2014/24/EU mukaisesti, jos
jokin toiminnoista, joita varten hankintasopimus tehdään, kuuluu tä
män direktiivin soveltamisalaan ja toinen direktiivin 2014/24/EU
soveltamisalaan;
b) hankintasopimus on tehtävä tämän direktiivin mukaisesti, jos jokin
toiminnoista, joita varten hankintasopimus tehdään, kuuluu tämän
direktiivin soveltamisalaan ja toinen direktiivin 2014/23/EU
soveltamisalaan;
c) hankintasopimus on tehtävä tämän direktiivin mukaisesti, jos jokin
toiminnoista, joita varten hankintasopimus tehdään, kuuluu tämän
direktiivin soveltamisalaan, eikä toinen toiminta kuulu tämän direk
tiivin, direktiivin 2014/24/EU eikä direktiivin 2014/23/EU
soveltamisalaan.

II LUKU

Toiminnot
7 artikla
Yhteiset säännökset
Sovellettaessa 8, 9 ja 10 artiklaa ”toimittamiseen” sisältyy tuotanto,
tukku- ja vähittäismyynti.
Kaasun talteenotto kuuluu kuitenkin 14 artiklan soveltamisalaan.
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8 artikla
Kaasu ja lämpö
1.
Tätä direktiiviä sovelletaan kaasun ja lämmön osalta seuraaviin
toimintoihin:
a) sellaisten kiinteiden verkkojen antaminen käyttöön tai niiden toimin
ta, joiden tarkoituksena on tarjota yleisölle kaasun tai lämmön tuo
tantoon, siirtoon tai jakeluun liittyviä palveluja;
b) kaasun tai lämmön toimittaminen näihin verkkoihin.
2.
Muun hankintayksikön kuin hankintaviranomaisen suorittamaa
kaasun tai lämmön toimittamista julkisen palvelun verkkoihin ei pidetä
1 kohdassa tarkoitettuna toimintana, jos kaikki seuraavat edellytykset
täyttyvät:
a) kyseisen hankintayksikön suorittama kaasun tai lämmön tuottaminen
on välttämätön seuraus muusta kuin tämän artiklan 1 kohdassa tai
9–11 artiklassa tarkoitetusta toiminnasta;
b) yleiseen verkkoon toimittamisen yksinomaisena tavoitteena on tällai
sen tuotannon hyödyntäminen taloudellisesti ja tämän toiminnan
osuus on enintään 20 prosenttia hankintayksikön liikevaihdosta las
kettuna viimeksi kuluneiden kolmen vuoden keskimääräisen lii
kevaihdon perusteella, kuluva vuosi mukaan luettuna.

9 artikla
Sähkö
1.

Tätä direktiiviä sovelletaan sähkön osalta seuraaviin toimintoihin:

a) sellaisten kiinteiden verkkojen antaminen käyttöön tai niiden toimin
ta, joiden tarkoituksena on tarjota yleisölle sähkön tuotantoon, siir
toon tai jakeluun liittyviä palveluja;
b) sähkön toimittaminen näihin verkkoihin.
2.
Muun hankintayksikön kuin hankintaviranomaisen suorittamaa
sähkön toimittamista kiinteisiin julkisen palvelun verkkoihin ei pidetä
1 kohdassa tarkoitettuna toimintana, jos kaikki seuraavat edellytykset
täyttyvät:
a) kyseinen hankintayksikkö tuottaa sähköä, koska sen kulutus on vält
tämätöntä muun kuin tämän artiklan 1 kohdassa tai 8, 10 ja 11 artik
lassa tarkoitetun toiminnan harjoittamista varten;
b) toimittaminen yleiseen verkkoon riippuu ainoastaan kyseisen hankin
tayksikön omasta kulutuksesta eikä se ole ylittänyt 30:tä prosenttia
kyseisen hankintayksikön energian kokonaistuotannosta laskettuna
viimeksi kuluneiden kolmen vuoden keskimääräisen tuotannon pe
rusteella, kuluva vuosi mukaan luettuna.
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10 artikla
Vesi
1.

Veden osalta tätä direktiiviä sovelletaan seuraaviin toimintoihin:

a) sellaisten kiinteiden verkkojen antaminen käyttöön tai niiden toimin
ta, joiden tarkoituksena on tarjota yleisölle juomaveden tuotantoon,
siirtoon tai jakeluun liittyviä palveluja;

b) juomaveden toimittaminen näihin verkkoihin.

2.
Tätä direktiiviä sovelletaan myös hankintasopimuksiin tai suunnit
telukilpailuihin, jotka 1 kohdassa tarkoitettua toimintaa harjoittavat han
kintayksiköt tekevät tai järjestävät ja jotka liittyvät johonkin seuraavista:

a) vesirakennushankkeet, maan kastelu tai kuivatus, jos juomavedeksi
hankittavan veden osuus on yli 20 prosenttia näissä hankkeissa tai
kastelu- tai kuivatusjärjestelmissä saataville annettavan veden koko
määrästä;

b) jäteveden poisto tai käsittely.

3.
Muun hankintayksikön kuin hankintaviranomaisen suorittamaa
juomaveden toimittamista julkisen palvelun verkkoihin ei pidetä 1 koh
dassa tarkoitettuna toimintana, jos kaikki seuraavat edellytykset täytty
vät:

a) kyseinen hankintayksikkö tuottaa juomavettä, koska sen kulutus on
välttämätöntä muun kuin 8–11 artiklassa tarkoitetun toiminnan har
joittamista varten;

b) toimittaminen yleiseen verkkoon riippuu ainoastaan kyseisen hankin
tayksikön omasta kulutuksesta eikä ole ylittänyt 30:tä prosenttia ky
seisen hankintayksikön juomaveden kokonaistuotannosta laskettuna
viimeksi kuluneiden kolmen vuoden keskimääräisen tuotannon pe
rusteella, kuluva vuosi mukaan luettuna.

11 artikla
Kuljetuspalvelut
Tätä direktiiviä sovelletaan sellaisten verkkojen antamiseen käyttöön tai
niiden toimintaan, joiden tarkoituksena on tarjota yleisölle kuljetuspal
veluja rautateitse, automatisoiduin järjestelmin, raitioteitse, johdinautoil
la, linja-autoilla tai kaapeliradoilla.

Kuljetuspalvelujen verkosta katsotaan olevan kyse, kun palvelua tarjo
taan jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen asettamin edellytyksin,
jotka voivat koskea liikennöitäviä linjoja, käytettävissä olevaa kuljetus
kapasiteettia tai vuorotiheyttä.
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12 artikla
Satamat ja lentoasemat
Tätä direktiiviä sovelletaan toimintoihin, jotka liittyvät maantieteellisen
alueen hyödyntämiseen lentoasemien, meri- tai sisävesisatamien tai ter
minaalipalvelujen saattamiseksi lento-, meri- tai sisävesiliikenteen har
joittajien käyttöön.

13 artikla
Postipalvelut
1.
Tätä direktiiviä sovelletaan toimintoihin, joiden tarkoituksena on
tarjota

a) postipalveluja;

b) muita kuin postipalveluja edellyttäen, että palvelut tarjoaa yksikkö,
joka tarjoaa myös tämän artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitet
tuja postipalveluja ja että 34 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytyk
set eivät täyty tämän artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen
palvelujen osalta.

2.
Tässä artiklassa tarkoitetaan, tämän kuitenkaan vaikuttamatta Eu
roopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/67/EY (1) soveltamiseen,

a) ’postilähetyksellä’ kuljetettavaa valmista lähetystä, joka on osoitettu
jollekin vastaanottajalle, lähetyksen painosta riippumatta. Nämä lä
hetykset voivat kirjelähetysten lisäksi olla esimerkiksi kirjoja, luette
loita, sanomalehtiä ja aikakausjulkaisuja sekä postipaketteja, jotka
sisältävät tavaraa, jolla on tai ei ole kaupallista arvoa, lähetyksen
painosta riippumatta;

b) ’postipalveluilla’ palveluja, joihin kuuluvat postilähetysten keräily,
lajittelu, kuljetus ja jakelu. Nämä palvelut käsittävät direktiivin
97/67/EY mukaisesti perustetun yleispalvelun piiriin kuuluvat ja
kuulumattomat palvelut;

c) ’muilla palveluilla kuin postipalveluilla’ palveluja, jotka tarjotaan
seuraavilla aloilla:

i) kuriiripalvelujen hallintopalvelut (ennen lähetystä ja sen jälkeen
suoritettavat palvelut, postituksen hoitopalvelut mukaan luettui
na);

ii) muihin kuin a alakohdassa tarkoitettuihin postilähetyksiin liittyvät
palvelut kuten suoramainonta, jota ei ole osoitettu nimenomaisesti
kenellekään.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY, annettu 15 päivänä
joulukuuta 1997, yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja
palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä (EYVL L 15,
21.1.1998, s. 14).
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14 artikla
Öljyn ja kaasun talteenotto sekä hiilen tai muiden kiinteiden
polttoaineiden etsintä tai talteenotto
Tätä direktiiviä sovelletaan toimintoihin, jotka liittyvät maantieteellisen
alueen hyödyntämiseen
a) öljyn tai kaasun talteenottoa varten;
b) hiilen tai muiden kiinteiden polttoaineiden etsintää tai talteenottoa
varten.

III LUKU

Aineellinen soveltamisala
1 jakso
Kynnysarvot
15 artikla
Kynnysarvot
Tätä direktiiviä sovelletaan hankintoihin, joita ei jätetä sen soveltamis
alan ulkopuolelle 18–23 artiklassa tarkoitettujen poikkeusten tai asian
omaisen toiminnan harjoittamista koskevan 34 artiklan nojalla ja joiden
ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa on yhtä suuri tai suurempi kuin
seuraavat kynnysarvot:
a) ►M2 443 000 euroa ◄ tavarahankinta- ja palveluhankintasopimus
ten sekä suunnittelukilpailujen osalta;
b) ►M2 5 548 000 euroa ◄ rakennusurakkasopimusten osalta;
c) 1 000 000 euroa liitteessä XVII lueteltuja sosiaalipalveluja ja muita
erityispalveluja koskevien palveluhankintasopimusten osalta.

16 artikla
Hankintojen ennakoidun arvon laskentamenetelmät
1.
Hankinnan ennakoidun arvon laskentaperusteena käytetään hankin
tayksikön arvioimaa maksettavaa kokonaismäärää ilman arvonlisäveroa,
mukaan lukien mahdolliset optiot ja hankintasopimusten uusimiset siten
kuin ne esitetään hankinta-asiakirjoissa.
Jos hankintayksikön on määrä suorittaa ehdokkaille tai tarjoajille pal
kintoja tai maksuja, sen on otettava ne huomioon laskiessaan hankinnan
ennakoitua arvoa.
2.
Jos hankintayksikkö koostuu erillisistä toiminnallisista yksiköistä,
on otettava huomioon kaikkien yksittäisten toiminnallisten yksiköiden
ennakoitu kokonaisarvo.
Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jos erillinen
toiminnallinen yksikkö vastaa itsenäisesti hankinnoistaan tai tietyistä
hankintojen ryhmistä, arvot voidaan ennakoida asianomaisen yksikön
tasolla.
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3.
Hankinnan ennakoidun arvon laskentamenetelmää ei saa valita
siten, että valinnalla pyritään välttämään tämän direktiivin soveltaminen
hankintaan. Hankintaa ei saa jakaa osiin tämän direktiivin soveltamisen
välttämiseksi, jollei se ole objektiivisista syistä perusteltua.

4.
Arvion on oltava vahvistettu silloin, kun tarjouskilpailukutsu lähe
tetään tai, jos tällaista kutsua ei aiota lähettää, kun hankintayksikkö
aloittaa hankintasopimusmenettelyn tilanteen mukaan esimerkiksi otta
malla yhteyttä talouden toimijoihin hankinta-asiassa.

5.
Puitejärjestelyissä ja dynaamisissa hankintajärjestelmissä huomi
oon otettavana arvona on kaikkien kyseisen järjestelyn tai järjestelmän
koko keston ajaksi suunniteltujen hankintasopimusten ennakoitu enim
mäisarvo ilman arvonlisäveroa.

6.
Innovaatiokumppanuuksissa huomioon otettavana arvona on suun
nitellun kumppanuuden eri vaiheiden aikana toteutettavien tutkimus- ja
kehittämistoimintojen sekä suunnitellun kumppanuuden lopussa kehitet
tävien ja hankittavien tavaroiden, palvelujen ja rakennusurakoiden en
nakoitu enimmäisarvo ilman arvonlisäveroa.

7.
Hankintayksiköiden on 15 artiklan soveltamiseksi sisällytettävä
rakennusurakkasopimusten ennakoituun arvoon sekä rakennusurakan
kustannukset että kaikkien niiden tavaroiden tai palvelujen ennakoitu
kokonaisarvo, jotka hankintayksiköt antavat urakoitsijan saataville, jos
nämä ovat välttämättömiä rakennusurakan toteuttamiseksi.

8.
Jos suunniteltu rakennusurakka tai suunniteltu palvelujen suoritta
minen voi johtaa siihen, että hankintasopimuksia tehdään erillisinä osi
na, on otettava huomioon kaikkien näiden osien ennakoitu
kokonaisarvo.

Jos osien yhteenlaskettu arvo on yhtä suuri tai suurempi kuin 15 artik
lassa säädetty kynnysarvo, tätä direktiiviä sovelletaan kutakin osaa kos
kevan hankintasopimuksen tekoon.

9.
Jos samanlaisten tavaroiden hankintaa koskeva ehdotus voi johtaa
siihen, että hankintasopimuksia tehdään erillisinä osina, kaikkien näiden
osien ennakoitu kokonaisarvo on otettava huomioon sovellettaessa 15 ar
tiklan b ja c alakohtaa.

Jos osien yhteenlaskettu arvo on yhtä suuri tai suurempi kuin 15 artik
lassa säädetty kynnysarvo, tätä direktiiviä sovelletaan kutakin osaa kos
kevan hankintasopimuksen tekoon.

10.
Sen estämättä, mitä 8 ja 9 kohdassa säädetään, hankintayksiköt
voivat tehdä yksittäisiä osia koskevia hankintasopimuksia soveltamatta
tässä direktiivissä säädettyjä menettelyjä, jos kyseisen osan ennakoitu
arvo ilman arvonlisäveroa on tavaroiden tai palvelujen osalta alle 80 000
euroa ja rakennusurakoiden osalta alle 1 miljoona euroa. Niiden osien
yhteenlaskettu arvo, joita koskevat hankintasopimukset on tehty tällä
tavoin tätä direktiiviä soveltamatta, saa kuitenkin olla enintään 20 pro
senttia kaikkien niiden osien yhteenlasketusta arvosta, joihin ehdotettu
rakennusurakka, ehdotettu samanlaisten tavaroiden hankinta tai ehdo
tettu palvelujen suorittaminen on jaettu.
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11.
Säännöllisesti
toistuvien
tai
määräajoin
uudistettavien
tavarahankinta- tai palveluhankintasopimusten ennakoidun arvon lasken
taperusteena on käytettävä

a) joko edellisten 12 kuukauden tai edellisen varainhoitokauden aikana
tehtyjen samantyyppisten peräkkäisten hankintasopimusten todellista
kokonaisarvoa, jota on mahdollisuuksien mukaan oikaistu alkuperäi
sen sopimuksen alkamista seuraavien 12 kuukauden aikana odotetta
vissa olevien määrän tai arvon muutosten perusteella;

b) tai niiden peräkkäisten hankintasopimusten ennakoitua kokonais
arvoa, jotka tehdään ensimmäistä tavarantoimitusta seuraavien 12
kuukauden aikana tai varainhoitokauden aikana, jos tämä on pitempi
kuin 12 kuukautta.

12.
Tavarahankintasopimuksissa, jotka liittyvät tuotteiden leasingiin,
vuokraukseen tai osamaksukauppaan, hankintasopimuksen ennakoidun
arvon laskentaperusteena on käytettävä seuraavia:

a) kun kyseessä ovat määräaikaiset, enintään 12 kuukautta voimassa
olevat hankintasopimukset, ennakoitu sopimuksen voimassaolon ai
kainen kokonaisarvo, tai kun kyseessä ovat määräaikaiset, yli 12
kuukautta voimassa olevat hankintasopimukset, kokonaisarvo, enna
koitu jäännösarvo mukaan luettuna;

b) kun kyseessä ovat määräämättömäksi ajaksi tehdyt hankintasopimuk
set tai sellaiset hankintasopimukset, joiden voimassaoloa ei voida
määrittää, kuukausiarvo kerrottuna luvulla 48.

13.
Palveluhankintasopimuksissa hankintasopimuksen ennakoidun ar
von laskentaperusteena on tapauksen mukaan käytettävä seuraavia:

a) vakuutuspalvelut:
korvaukset;

suoritettavat

vakuutusmaksut

ja

muunlaiset

b) pankkipalvelut ja muut finanssipalvelut: suoritettavat maksut, palk
kiot, korot ja muunlaiset korvaukset;

c) suunnittelua koskevat hankintasopimukset: suoritettavat maksut,
palkkiot ja muunlaiset korvaukset.

14.
Palveluhankintasopimuksissa, joissa ei ilmoiteta kokonaishintaa,
hankintasopimuksen ennakoidun arvon laskentaperusteena on käytettävä
seuraavia:

a) määräaikaisten, enintään 48 kuukautta voimassa olevien hankintaso
pimusten osalta: voimassaolon aikainen ennakoitu kokonaisarvo;

b) määräämättömäksi ajaksi tehtyjen tai yli 48 kuukautta voimassa ole
vien hankintasopimusten osalta: kuukausiarvoa kerrottuna luvulla 48.
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17 artikla
Kynnysarvojen tarkistus
1.
Komissio varmistaa kahden vuoden välein 30 päivästä kesäkuuta
2013 alkaen, että 15 artiklan a ja b alakohdassa säädetyt kynnysarvot
vastaavat julkisia hankintoja koskevassa Maailman kauppajärjestön so
pimuksessa, jäljempänä ’GPA-sopimus’, vahvistettuja kynnysarvoja, ja
tarkistaa niitä tarvittaessa tämän artiklan mukaisesti.

Komissio laskee GPA-sopimuksessa määrätyn laskentamenetelmän mu
kaisesti kyseiset kynnysarvot euron erityisnosto-oikeuksina ilmaistun ja
1 päivänä tammikuuta voimaan tulevaa tarkistusta edeltävän elokuun 31
päivänä päättyvän 24 kuukauden jakson keskimääräisen päivänkurssin
perusteella. Tällä tavoin tarkistettu kynnysarvo pyöristetään tarvittaessa
alaspäin lähimpään tuhanteen euroon laskennan tuloksena saadusta lu
vusta, jotta varmistetaan GPA-sopimuksessa määrättyjen voimassa ole
vien, erityisnosto-oikeuksina ilmaistujen kynnysarvojen noudattaminen.

2.
Komissio määrittää 15 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitettujen ja
tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti tarkistettujen kynnysarvojen
vasta-arvot kahden vuoden välein 1 päivästä tammikuuta 2014 alkaen
niiden jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö ei ole euro, kansallisina
valuuttoina.

Samalla komissio määrittää 15 artiklan c alakohdassa tarkoitetun kyn
nysarvon vasta-arvon niiden jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö ei ole
euro, kansallisina valuuttoina.

Näiden vasta-arvojen määrittäminen perustuu GPA-sopimuksessa mää
rätyn laskentamenetelmän mukaisesti kyseisten valuuttojen keskimääräi
siin päivänkursseihin, jotka vastaavat 1 päivänä tammikuuta voimaan
tulevaa tarkistusta edeltävän elokuun 31 päivänä päättyvänä 24 kuukau
den jaksona sovellettavaa, euroina ilmaistua kynnysarvoa.

3.
Komissio julkaisee 1 kohdassa tarkoitetut tarkistetut kynnysarvot,
2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut niiden kansallisina va
luuttoina ilmaistut vasta-arvot sekä 2 kohdan toisen alakohdan mukai
sesti määritetyn arvon Euroopan unionin virallisessa lehdessä niiden
tarkistusta seuraavan marraskuun alussa.

4.
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 103 artiklan
mukaisesti tämän artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa säädetyn me
netelmän mukauttamiseksi GPA-sopimuksessa määrätyn menetelmän
mahdollisiin muutoksiin, jotta voidaan tarkistaa 15 artiklan a ja b ala
kohdassa tarkoitettuja kynnysarvoja ja määrittää tämän artiklan 2 koh
dan mukaisesti vasta-arvot niiden jäsenvaltioiden, joiden rahayksikkö ei
ole euro, kansallisina valuuttoina.

Siirretään komissiolle valta antaa tarvittaessa delegoituja säädöksiä
103 artiklan mukaisesti 15 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitettujen
kynnysarvojen tarkistamiseksi.
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5.
Jos on tarpeen tarkistaa 15 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitettuja
kynnysarvoja ja aikarajoitukset estävät 103 artiklassa säädetyn menette
lyn käytön, jolloin on kyse erittäin kiireellisestä tapauksesta, tämän
artiklan 4 kohdan toisen alakohdan nojalla annettaviin delegoituihin
säädöksiin sovelletaan 104 artiklassa säädettyä menettelyä.

2 jakso
Hankintasopimukset, jotka eivät kuulu direktii
vin soveltamisalaan, ja suunnittelukilpailut;
erityiset säännökset sellaisia hankintoja varten,
joihin liittyy puolustus- tai turvallisuusnäkö
kohtia
1 alajakso
Kaikkiin hankintayksiköihin sovellettavat poikkeuk
set sekä vesi- ja energia-aloja koskevat erityispoikke
ukset

18 artikla
Hankintasopimukset, joiden tarkoituksena on jälleenmyynti tai
vuokraus kolmansille osapuolille
1.
Tätä direktiiviä ei sovelleta hankintasopimuksiin, joiden tarkoituk
sena on jälleenmyynti tai leasing kolmansille osapuolille, jos hankinta
yksiköllä ei ole erityis- tai yksinoikeutta myydä tai vuokrata näiden
hankintasopimusten kohdetta ja jos muut yksiköt voivat myydä tai
vuokrata sen samoin edellytyksin kuin hankintayksiköt.

2.
Hankintayksiköiden on ilmoitettava komissiolle pyydettäessä kai
kista tuotteiden tai toimintojen luokista, joita ne pitävät 1 kohdan mu
kaisesti soveltamisalaan kuulumattomina. Komissio voi julkaista Euroo
pan unionin virallisessa lehdessä määräajoin tiedoksi luettelot tuotteiden
ja toimintojen luokista, joiden se katsoo kuuluvan tämän poikkeuksen
soveltamisalaan. Tällöin komissio ottaa huomioon tietojen kaupallisen
arkaluonteisuuden, jos hankintayksiköt ovat tietoja antaessaan tästä
huomauttaneet.

19 artikla
Hankintasopimukset ja suunnittelukilpailut, jotka tehdään tai
järjestetään muutoin kuin tässä direktiivissä tarkoitetun toiminnan
harjoittamiseksi
tai
tällaisen
toiminnan
harjoittamiseksi
kolmannessa maassa
1.
Tätä direktiiviä ei sovelleta hankintasopimuksiin, joita hankintayk
siköt tekevät muutoin kuin 8–14 artiklassa tarkoitettujen toimintojen
harjoittamiseksi tai tällaisten toimintojen harjoittamiseksi kolmannessa
maassa siten, ettei unionin sisäistä verkkoa tai maantieteellistä aluetta
käytetä fyysisesti, eikä myöskään tällaisia tarkoituksia varten järjestet
tyihin suunnittelukilpailuihin.
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2.
Hankintayksiköiden on ilmoitettava komissiolle pyydettäessä kai
kista toiminnoista, joita ne pitävät 1 kohdan mukaisesti soveltamisalaan
kuulumattomina. Komissio voi julkaista Euroopan unionin virallisessa
lehdessä määräajoin tiedoksi luettelot niistä toimintojen luokista, joita se
pitää tähän poikkeukseen kuuluvina. Tällöin komissio ottaa huomioon
tietojen kaupallisen arkaluonteisuuden, jos hankintayksiköt ovat tietoja
antaessaan tästä huomauttaneet.

20 artikla
Kansainvälisten sääntöjen nojalla tehtävät hankintasopimukset ja
järjestettävät suunnittelukilpailut
1.
Tätä direktiiviä ei sovelleta hankintasopimuksiin tai suunnittelukil
pailuihin, jotka hankintayksikkö on velvollinen tekemään tai järjestä
mään tässä direktiivissä säädetyistä poikkeavien hankintamenettelyjen
mukaisesti, jotka on vahvistettu seuraavien nojalla:
a) kansainvälisen oikeuden mukaisia velvoitteita asettava oikeudellinen
väline, kuten perussopimusten mukaisesti jonkin jäsenvaltion ja yh
den tai useamman kolmannen maan tai niiden osien välillä tehty
kansainvälinen sopimus, joka koskee allekirjoittajiensa yhteisen
hankkeen toteuttamiseen tai hyödyntämiseen tarkoitettuja rakennusu
rakoita, tavaroita tai palveluja;
b) kansainvälinen järjestö.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava kaikista tämän kohdan ensimmäisen ala
kohdan a alakohdassa tarkoitetuista säädöksistä komissiolle, joka voi
kuulla niistä 105 artiklassa tarkoitettua julkisia hankintoja käsittelevää
neuvoa-antavaa komiteaa.
2.
Tätä direktiiviä ei sovelleta hankintasopimuksiin eikä suunnittelu
kilpailuihin, jotka hankintayksikkö tekee tai järjestää sellaisten hankinta
sääntöjen mukaisesti, jotka kansainvälinen järjestö tai kansainvälinen
rahoituslaitos on antanut, jos asianomaiset hankintasopimukset ja suun
nittelukilpailut ovat kyseisen järjestön tai laitoksen kokonaan rahoitta
mia; jos on kyse hankintasopimuksista ja suunnittelukilpailuista, joihin
kansainvälinen järjestö tai kansainvälinen rahoituslaitos antaa suurim
man osan yhteisrahoituksesta, sopimuspuolten on sovittava sovelletta
vista hankintamenettelyistä.
3.
Tämän direktiivin 27 artiklaa sovelletaan kansainvälisten sääntöjen
nojalla tehtäviin tai järjestettäviin hankintasopimuksiin ja suunnittelukil
pailuihin, joihin liittyy puolustus- tai turvallisuusnäkökohtia. Tämän ar
tiklan 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta näihin sopimuksiin ja
suunnittelukilpailuihin.

21 artikla
Palveluhankintasopimuksia koskevat erityispoikkeukset
Tätä direktiiviä ei sovelleta palveluhankintasopimuksiin, jotka koskevat
a) maan, olemassa olevien rakennusten tai muun kiinteän omaisuuden
hankintaa tai vuokrausta millä tahansa rahoitusmuodolla tai näihin
liittyviä oikeuksia;
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b) välimies- ja sovittelupalveluja;
c) mitä tahansa seuraavista oikeudellisista palveluista:
i) neuvoston direktiivin 77/249/ETY (1) 1 artiklassa tarkoitetun asi
anajajan suorittama asiakkaan oikeudellinen edustaminen
— jäsenvaltiossa, kolmannessa maassa tai kansainvälisessä
sovittelu- tai välityselimessä pidetyssä välimies- tai sovittelu
menettelyssä;
— jäsenvaltion tai kolmannen maan tuomioistuimissa tai viran
omaisissa taikka kansainvälisissä tuomioistuimissa tai
viranomaisissa;
ii) oikeudellinen neuvonta tämän alakohdan i alakohdassa tarkoitet
tujen menettelyjen valmistelemiseksi, tai jos on selvää näyttöä ja
erittäin todennäköistä, että asiaa, johon neuvonta liittyy, tullaan
käsittelemään tällaisessa menettelyssä, edellyttäen, että neuvontaa
antaa direktiivin 77/249/ETY 1 artiklassa tarkoitettu asianajaja;
iii) asiakirjojen varmentamis- ja todentamispalvelut, joiden on oltava
notaarien suorittamia;
iv) edunvalvojien tai holhoojien suorittamat oikeudelliset palvelut tai
muut oikeudelliset palvelut, joiden suorittajan nimeää asianomai
sen jäsenvaltion tuomioistuin tai joiden suorittaja nimetään laissa
hoitamaan erityistehtäviä tällaisten tuomioistuinten valvonnassa;
v) muut oikeudelliset palvelut, jotka liittyvät, vaikkakin vain ajoit
tain, julkisen vallan käyttöön kyseisessä jäsenvaltiossa;
d) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/39/EY (2) tar
koitettujen arvopapereiden tai muiden rahoitusvälineiden liikkeeseen
laskuun, ostoon, myyntiin tai siirtoon liittyviä finanssipalveluja sekä
Euroopan rahoitusvakausvälineellä ja Euroopan vakausmekanismilla
toteutettuja toimia;
e) lainoja riippumatta siitä, liittyvätkö ne arvopapereiden tai muiden
rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskuun, ostoon, myyntiin tai siirtoon;
f) työsopimuksia;
g) rautateiden tai metron julkisia henkilöliikennepalveluja;
(1) Neuvoston direktiivi 77/249/ETY, annettu 22 päivänä maaliskuuta 1977, asi
anajajien palvelujen tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttämisen helpottami
sesta (EYVL L 78, 26.3.1977, s. 17).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/39/EY, annettu 21. huhti
kuuta 2004, rahoitusvälineiden markkinoista sekä neuvoston direktiivien
85/611/ETY ja 93/6/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2000/12/EY muuttamisesta ja neuvoston direktiivin 93/22/ETY kumoamisesta
(EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1).
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h) väestönsuojelua, pelastuspalveluja ja vaarojen ehkäisyä koskevia pal
veluja, joita tarjoavat voittoa tavoittelemattomat organisaatiot tai yh
teenliittymät ja jotka kuuluvat seuraaviin CPV-koodeihin: 752500003, 75251000-0, 75251100-1, 75251110-4, 75251120-7, 75252000-7,
75222000-8; 98113100-9 ja 85143000-3, lukuun ottamatta
sairaankuljetuspalveluja;

i) sopimuksia, jotka koskevat radio- ja televisiolähetysaikaa tai ohjel
mien toimittamista tai tarjoamista ja jotka tehdään audiovisuaalisen
tai radiotoiminnan mediapalvelun tarjoajien kanssa. Tässä alakoh
dassa ’mediapalvelun tarjoajalla’ tarkoitetaan samaa kuin Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/13/EU (1) 1 artiklan 1
kohdan d alakohdassa. ’Ohjelmalla’ tarkoitetaan samaa kuin maini
tun direktiivin 1 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, mutta siihen si
sältyvät myös radio-ohjelmat ja niiden ohjelmamateriaali. Tätä sään
nöstä sovellettaessa ’ohjelmamateriaalilla’ tarkoitetaan samaa kuin
’ohjelmalla’.

22 artikla
Yksinoikeuden perusteella tehtävät palveluhankintasopimukset
Tätä direktiiviä ei sovelleta palveluhankintasopimuksiin, jotka tehdään
sellaisen hankintayksikön kanssa, joka on itse hankintaviranomainen, tai
tällaisten hankintaviranomaisten yhteenliittymän kanssa ja jotka perus
tuvat hankintaviranomaiselle SEUT:n mukaisten lakien, asetusten tai
julkaistujen hallinnollisten määräysten nojalla annettuun yksinoikeuteen.

23 artikla
Tiettyjen hankintayksiköiden veden hankkimiseksi sekä energian
toimittamiseksi
tai
energian
tuottamiseen
tarkoitettujen
polttoaineiden toimittamiseksi tekemät hankintasopimukset
Tätä direktiiviä ei sovelleta hankintasopimuksiin,

a) jotka tehdään veden hankkimiseksi, jos ne ovat jompaakumpaa 10 ar
tiklan 1 kohdassa tarkoitettua toimintaa tai niitä molempia harjoitta
vien hankintayksiköiden tekemiä;

b) jotka hankintayksiköt, jotka toimivat aktiivisesti energia-alalla har
joittamalla 8 artiklan 1 kohdassa, 9 artiklan 1 kohdassa tai 14 artik
lassa tarkoitettua toimintaa, tekevät itse

i) energian toimittamiseksi;

ii) polttoaineiden toimittamiseksi energiantuotantoa varten.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/13/EU, annettu 10 päivänä
maaliskuuta 2010, audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista koskevien
jäsenvaltioiden tiettyjen lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteen
sovittamisesta (audiovisuaalisia mediapalveluja koskeva direktiivi) (EUVL
L 95, 15.4.2010, s. 1).
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2 alajakso
Hankinnat, joihin liittyy puolustus- ja turvallisuus
näkökohtia

24 artikla
Puolustus ja turvallisuus
1.
Puolustus- ja turvallisuusalalla tehtävien hankintasopimusten ja
järjestettävien suunnittelukilpailujen osalta tätä direktiiviä ei sovelleta

a) hankintasopimuksiin, joihin sovelletaan direktiiviä 2009/81/EY;

b) hankintasopimuksiin, joihin direktiiviä 2009/81/EY ei sovelleta sen
8, 12 ja 13 artiklan nojalla.

2.
Tätä direktiiviä ei sovelleta hankintasopimuksiin eikä suunnittelu
kilpailuihin, joita ei ole muutoin vapautettu soveltamisesta 1 kohdan
nojalla, siinä määrin kuin jäsenvaltion keskeisten turvallisuusetujen suo
jaamista ei voida taata vähemmän rajoittavin toimenpitein, esimerkiksi
asettamalla vaatimuksia, joilla pyritään suojaamaan hankintaviranomai
sen saataville antamien tietojen luottamuksellisuus tämän direktiivin
mukaisessa hankintamenettelyssä.

Tätä direktiiviä ei SEUT 346 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti
myöskään sovelleta hankintasopimuksiin eikä suunnittelukilpailuihin,
joita ei ole muutoin vapautettu soveltamisesta tämän artiklan 1 kohdan
nojalla, siinä määrin kuin tämän direktiivin soveltaminen velvoittaisi
jäsenvaltion antamaan tietoja, joiden paljastamisen se katsoo olevan
olennaisten turvallisuusetujensa vastaista.

3.
Jos hankinta ja hankintasopimuksen toteuttaminen tai suunnittelu
kilpailu on julistettu salaisiksi tai niihin on liitettävä erityisiä turvatoimia
jäsenvaltiossa voimassa olevien lakien, asetusten tai hallinnollisten mää
räysten mukaisesti, tätä direktiiviä ei sovelleta, edellyttäen että jäsenval
tio on määritellyt, että kyseisten olennaisten etujen suojaamista ei voida
taata vähemmän rajoittavin, kuten 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa
tarkoitetuin toimenpitein.

25 artikla
Samaa toimintoa koskevat sekamuotoiset hankinnat, joihin liittyy
puolustus- tai turvallisuusnäkökohtia
1.
Kun on kyse samaa toimintoa koskevista sekamuotoisista hankin
noista, jotka koskevat tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia han
kintoja sekä SEUT 346 artiklan tai direktiivin 2009/81/EY soveltamis
alaan kuuluvia hankintoja tai muita osatekijöitä, sovelletaan tätä artiklaa.

2.
Jos tietyn hankintasopimuksen eri osat voidaan objektiivisesti erot
taa toisistaan, hankintayksiköt voivat päättää tehdä erilliset hankintaso
pimukset erillisiä osia varten tai tehdä yhden hankintasopimuksen.
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Jos hankintayksiköt päättävät tehdä erilliset hankintasopimukset erillisiä
osia varten, siitä, mitä oikeudellista järjestelyä sovelletaan kuhunkin
tällaisista erillisistä hankintasopimuksista, päätetään asianomaisen erilli
sen osan ominaisuuksien perusteella.
Jos hankintayksiköt päättävät tehdä yhden hankintasopimuksen, sovel
lettavan oikeudellisen järjestelyn määrittelemiseksi sovelletaan seuraavia
perusteita:
a) jos osa tietystä sopimuksesta kuuluu SEUT 346 artiklan soveltamis
alaan, hankintasopimus voidaan tehdä soveltamatta tätä direktiiviä,
edellyttäen, että yhden hankintasopimuksen tekemiselle on olemassa
objektiiviset perusteet;
b) jos osa tietystä sopimuksesta kuuluu direktiivin 2009/81/EY artiklan
soveltamisalaan, hankintasopimus voidaan tehdä mainitun direktiivin
mukaisesti, edellyttäen, että yhden hankintasopimuksen tekemiselle
on olemassa objektiiviset perusteet. Tämä alakohta ei vaikuta maini
tussa direktiivissä säädettyjen kynnysarvojen ja poikkeusten
soveltamiseen.
Yhden hankintasopimuksen tekemistä koskevaa päätöstä ei saa kuiten
kaan tehdä siinä tarkoituksessa, että sopimuksiin ei sovelleta joko tämän
direktiivin tai direktiivin 2009/81/EY säännöksiä.
3.
Edellä olevaa 2 kohdan kolmannen alakohdan a alakohtaa sovel
letaan sekamuotoisiin hankintasopimuksiin, joihin voitaisiin muutoin
soveltaa kolmannen alakohdan sekä a että b alakohtaa.
4.
Jos tietyn hankintasopimuksen eri osia ei voi objektiivisesti erottaa
toisistaan, hankintasopimus voidaan tehdä soveltamatta tätä direktiiviä,
jos se sisältää osatekijöitä, joihin sovelletaan SEUT 346 artiklaa; muussa
tapauksessa se voidaan tehdä direktiivin 2009/81/EY mukaisesti.

26 artikla
Useita toimintoja koskevat sekamuotoiset hankinnat, joihin liittyy
puolustus- tai turvallisuusnäkökohtia
1.
Jos sopimuksilla on määrä kattaa useita toimintoja, hankintayksi
köt voivat päättää tehdä erilliset sopimukset kutakin erillistä toimintaa
varten tai tehdä yhden sopimuksen. Jos hankintayksiköt päättävät tehdä
erilliset hankintasopimukset erillisiä osia varten, siitä, mitä oikeudellista
järjestelyä sovelletaan kuhunkin tällaisista erillisistä hankintasopimuksis
ta, päätetään asianomaisen erillisen toiminnan ominaisuuksien
perusteella.
Jos hankintayksiköt päättävät tehdä yhden sopimuksen, sovelletaan tä
män artiklan 2 kohtaa. Valittaessa yhden hankintasopimuksen tekemisen
ja usean erillisen hankintasopimuksen tekemisen välillä ei saa pyrkiä
siihen, että sopimus tai sopimukset jätetään tämän direktiivin tai direktii
vin 2009/81/EY soveltamisalan ulkopuolelle.
2.
Jos hankintasopimuksella on tarkoitus kattaa tämän direktiivin so
veltamisalaan kuuluva toiminta ja jokin toinen,

02014L0025 — FI — 01.01.2018 — 002.001 — 29
▼B
a) direktiivin 2009/81/EY tai
b) SEUT 346 artiklan soveltamisalaan kuuluva toiminta,
hankintasopimus voidaan tehdä direktiivin 2009/81/EY mukaisesti en
simmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ja sovel
tamatta tätä direktiiviä b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa. Tämä
alakohta ei vaikuta direktiivissä 2009/81/EY säädettyjen kynnysarvojen
ja poikkeusten soveltamiseen.
Ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetut hankintasopimukset,
joihin sisältyy lisäksi SEUT 346 artiklan soveltamisalaan kuuluvia han
kintoja tai muita osatekijöitä, voidaan tehdä soveltamatta tätä direktiiviä.
Ensimmäisen ja toisen alakohdan soveltamien edellyttää kuitenkin sitä,
että yhden sopimuksen tekeminen on objektiivisista syistä perusteltua ja
että päätöstä yhden sopimuksen tekemisestä ei tehdä siinä tarkoitukses
sa, että sopimuksiin ei sovelleta tämän direktiivin säännöksiä.

27 artikla
Kansainvälisten sääntöjen mukaisesti tehtävät tai järjestettävät
hankintasopimukset ja suunnittelukilpailut, joihin liittyy puolustustai turvallisuusnäkökohtia
1.
Tätä direktiiviä ei sovelleta hankintasopimuksiin eikä suunnittelu
kilpailuihin, joihin liittyy puolustus- ja turvallisuusnäkökohtia ja jotka
hankintayksikkö on velvollinen tekemään tai järjestämään sellaisten han
kintamenettelyjen mukaisesti, jotka poikkeavat tässä direktiivissä sää
detyistä hankintamenettelyistä ja jotka on vahvistettu jollain seuraavista:
a) perussopimusten mukaisesti jonkin jäsenvaltion ja yhden tai useam
man kolmannen maan tai niiden osien välillä tehty kansainvälinen
sopimus tai järjestely, joka koskee allekirjoittajiensa yhteisen hank
keen toteuttamiseen tai hyödyntämiseen tarkoitettuja rakennusurakoi
ta, tavaroita tai palveluja;
b) joukkojen sijoittamiseen liittyvä kansainvälinen sopimus tai järjeste
ly, joka koskee jonkin jäsenvaltion tai kolmannen maan yrityksiä;
c) kansainvälinen järjestö.
Kaikista tämän kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoite
tuista sopimuksista tai järjestelyistä on ilmoitettava komissiolle, joka voi
kuulla niistä 105 artiklassa tarkoitettua julkisia hankintoja käsittelevää
neuvoa-antavaa komiteaa.
2.
Tätä direktiiviä ei sovelleta hankintasopimuksiin eikä suunnittelu
kilpailuihin, joihin liittyy puolustus- tai turvallisuusnäkökohtia ja jotka
hankintayksikkö tekee tai järjestää sellaisten hankintasääntöjen mukai
sesti, jotka kansainvälinen järjestö tai kansainvälinen rahoituslaitos on
antanut, jos asianomaiset hankintasopimukset ja suunnittelukilpailut ovat
kyseisen järjestön tai laitoksen kokonaan rahoittamia. Jos on kyse han
kintasopimuksista ja suunnittelukilpailuista, joihin kansainvälinen jär
jestö tai kansainvälinen rahoituslaitos antaa suurimman osan yhteisra
hoituksesta, sopimuspuolten on sovittava sovellettavista hankintamenet
telyistä.
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3 alajakso
Erityissuhteet (yhteistyö, sidosyritykset ja yhteisyri
tykset)

28 artikla
Hankintaviranomaisten väliset hankintasopimukset
1.
Hankintasopimus, jonka hankintaviranomainen tekee yksityisoike
udellisen tai julkisoikeudellisen oikeushenkilön kanssa, jää tämän direk
tiivin soveltamisalan ulkopuolelle, jos kaikki seuraavat edellytykset täyt
tyvät:
a) hankintaviranomainen käyttää kyseisessä oikeushenkilössä saman
laista määräysvaltaa kuin omissa yksiköissään;
b) yli 80 prosenttia määräysvallan alaisen oikeushenkilön toiminnoista
suoritetaan niiden tehtävien täyttämiseksi, jotka se on vastaanottanut
määräysvaltaa käyttävältä hankintaviranomaiselta tai muilta kyseisen
hankintaviranomaisen määräysvallan alaisilta oikeushenkilöiltä;
c) määräysvallan alaisessa oikeushenkilössä ei ole suoria yksityisiä pää
omaosuuksia lukuun ottamatta perussopimuksen mukaisia kansallis
issa säännöksissä vaadittuja yksityisen pääomaosuuden muotoja il
man määräysvaltaa ja ilman suojaamista, jotka eivät vaikuta ratkai
sevasti määräysvallan alaisen oikeushenkilön päätöksiin.
Hankintaviranomaisen katsotaan käyttävän oikeushenkilössä samanlaista
määräysvaltaa kuin omissa yksiköissään ensimmäisen alakohdan a ala
kohdassa tarkoitetulla tavalla, jos se käyttää ratkaisevaa vaikutusvaltaa
määräysvallan alaisen oikeushenkilön strategisiin tavoitteisiin ja tärkei
siin päätöksiin. Tällaista määräysvaltaa voi käyttää myös toinen oikeus
henkilö, joka on samalla tavoin hankintaviranomaisen määräysvallassa.
2.
Edellä olevaa 1 kohtaa sovelletaan myös silloin, kun määräysval
lan alainen henkilö, joka on hankintaviranomainen, tekee sopimuksen
tätä määräysvaltaa käyttävän hankintaviranomaisen kanssa tai saman
hankintaviranomaisen määräysvallan alaisen toisen oikeushenkilön
kanssa edellyttäen, että oikeushenkilössä, jonka kanssa hankintasopimus
tehdään, ei ole suoria yksityisiä pääomaosuuksia lukuun ottamatta pe
russopimusten mukaisia kansallisissa säännöksissä vaadittuja yksityisen
pääomaosuuden muotoja ilman määräysvaltaa ja ilman suojaamista,
jotka eivät vaikuta ratkaisevasti määräysvallan alaisen oikeushenkilön
päätöksiin.
3.
Hankintaviranomainen, joka ei käytä yksityisoikeudellisessa tai
julkisoikeudellisessa oikeushenkilössä 1 kohdassa tarkoitettua määräys
valtaa, voi kuitenkin tehdä hankintasopimuksen kyseisen oikeushenkilön
kanssa tätä direktiiviä soveltamatta, jos kaikki seuraavat edellytykset
täyttyvät:
a) hankintaviranomainen käyttää yhdessä muiden hankintaviranomais
ten kanssa kyseisessä oikeushenkilössä samanlaista määräysvaltaa
kuin omissa yksiköissään;
b) yli 80 prosenttia kyseisen oikeushenkilön toiminnoista suoritetaan
niiden tehtävien täyttämiseksi, jotka se on vastaanottanut määräys
valtaa käyttäviltä hankintaviranomaisilta tai muilta samojen hankin
taviranomaisten määräysvallan alaisilta oikeushenkilöiltä; ja
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c) määräysvallan alaisessa oikeushenkilössä ei ole suoria yksityisiä pää
omaosuuksia lukuun ottamatta perussopimusten mukaisia kansallis
issa säännöksissä vaadittuja yksityisen pääomaosuuden muotoja il
man määräysvaltaa ja ilman suojaamista, jotka eivät vaikuta ratkai
sevasti määräysvallan alaisen oikeushenkilön päätöksiin.

Ensimmäisen alakohdan a alakohtaa sovellettaessa hankintaviranomais
ten katsotaan käyttävän yhteistä määräysvaltaa oikeushenkilössä, jos
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

i) määräysvallan alaisen oikeushenkilön päätöksentekoelimet koostu
vat kaikkien määräysvallan käyttöön osallistuvien hankintaviran
omaisten edustajista. Yksittäiset edustajat voivat edustaa useita tai
kaikkia osallistuvia hankintaviranomaisia;

ii) kyseiset hankintaviranomaiset voivat yhdessä käyttää ratkaisevaa
vaikutusvaltaa määräysvallan alaisen oikeushenkilön strategisiin ta
voitteisiin ja tärkeisiin päätöksiin; ja

iii) määräysvallan alainen oikeushenkilö ei aja sellaisia etuja, jotka
poikkeaisivat määräysvaltaa käyttävien hankintaviranomaisten
eduista.

4.
Yksinomaan kahden tai useamman hankintaviranomaisen välillä
tehty sopimus jää tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle, jos
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) sopimuksella käynnistetään tai toteutetaan siihen osallistuvien han
kintaviranomaisten välinen yhteistyö tavoitteena varmistaa, että jul
kiset palvelut, jotka niiden on suoritettava, tarjotaan niiden yhteisten
tavoitteiden saavuttamiseksi;

b) kyseisen yhteistyön toteuttamista ohjaavat ainoastaan yleiseen etuun
liittyvät näkökohdat; ja

c) osallistuvat hankintaviranomaiset harjoittavat avoimilla markkinoilla
alle 20:tä prosenttia yhteistyön piiriin kuuluvista toiminnoistaan.

5.
Edellä 1 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdassa, 3 kohdan
ensimmäisen alakohdan b alakohdassa ja 4 kohdan c alakohdassa tar
koitettujen toimintojen prosenttiosuutta määriteltäessä on otettava huo
mioon sopimuksen tekemistä edeltävien kolmen vuoden keskimääräinen
kokonaisliikevaihto tai jokin asianmukainen vaihtoehtoinen toimintaan
perustuva määrä, kuten asianomaiselle oikeushenkilölle aiheutuneet kus
tannukset palvelujen, tavaroiden ja rakennusurakoiden osalta.

Jos asianomaisen oikeushenkilön perustamisajankohdan tai toiminnan
aloittamisen ajankohdan tai toiminnan uudelleenjärjestämisen vuoksi lii
kevaihtoa tai vaihtoehtoista toimintaan perustuvaa määrää, kuten kus
tannuksia, ei ole joko saatavilla kolmelta edeltävältä vuodelta tai niillä ei
ole enää merkitystä, riittää, että toiminnan mittaus osoitetaan todennä
köiseksi erityisesti esittämällä tietoja tulevasta liiketoiminnasta.

02014L0025 — FI — 01.01.2018 — 002.001 — 32
▼B
29 artikla
Sidosyrityksen kanssa tehtävät hankintasopimukset
1.
Tätä artiklaa sovellettaessa ’sidosyrityksellä’ tarkoitetaan yritystä,
jonka vuositilinpäätökset konsolidoidaan hankintayksikön vuositilinpää
tösten kanssa direktiivin 2013/34/EU vaatimusten mukaisesti.
2.
Jos on kyse yksiköistä, jotka eivät kuulu direktiivin 2013/34/EU
soveltamisalaan, ’sidosyrityksellä’ tarkoitetaan yritystä,
a) jossa hankintayksikkö käyttää suoraan tai välillisesti määräysvaltaa;
b) joka voi käyttää määräysvaltaa hankintayksikössä; tai
c) joka on hankintayksikön tavoin toisen yrityksen määräysvallan alai
nen omistuksen, rahoitusosuuden tai yritystä koskevien sääntöjen
nojalla.
Tätä kohtaa sovellettaessa ’määräysvallalla’ tarkoitetaan samaa kuin 4 ar
tiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa.
3.
Sen estämättä, mitä 28 artiklassa säädetään, ja jos tämän artiklan 4
kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät, tätä direktiiviä ei sovelleta
hankintasopimukseen, jonka sopimuspuoleksi
a) hankintayksikkö valitsee sidosyrityksen tai
b) yksinomaan useista hankintayksiköistä koostuva, 8–14 artiklassa ku
vattuja toimintoja harjoittava yhteisyritys valitsee johonkin näistä
hankintayksiköistä sidoksissa olevan yrityksen.
4.

Edellä olevaa 3 kohtaa sovelletaan

a) palveluhankintasopimuksiin, jos vähintään 80 prosenttia sidosyrityk
sen kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana palvelujen alalla saa
vuttamasta keskimääräisestä liikevaihdosta muodostuu näiden palve
lujen suorittamisesta hankintayksikölle tai muille yrityksille, joihin se
on sidoksissa, kun otetaan huomioon kaikki kyseisen yrityksen suo
rittamat palvelut;
b) tavarahankintasopimuksiin, jos vähintään 80 prosenttia sidosyrityk
sen kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana tavaratoimitusten alalla
saavuttamasta keskimääräisestä liikevaihdosta muodostuu näiden ta
varoiden toimittamisesta hankintayksikölle tai muille yrityksille, joi
hin se on sidoksissa, kun otetaan huomioon kaikki kyseisen yrityk
sen toimittamat tavarat;
c) rakennusurakkasopimuksiin, jos vähintään 80 prosenttia sidosyrityk
sen kolmen viimeksi kuluneen vuoden aikana saavuttamasta keski
määräisestä liikevaihdosta muodostuu näiden urakoiden suorittami
sesta hankintayksikölle tai muille yrityksille, joihin se on sidoksissa,
kun otetaan huomioon kaikki kyseisen yrityksen suorittamat urakat.
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5.
Jos sidosyrityksen perustamisajankohdan tai toiminnan aloittami
sen ajankohdan vuoksi liikevaihtotietoja kolmelta viimeksi kuluneelta
vuodelta ei ole käytettävissä, riittää, että kyseinen yritys osoittaa 4
kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitetun liikevaihdon toteutumisen
todennäköiseksi, erityisesti esittämällä tietoja tulevasta liiketoiminnasta.

6.
Jos useampi kuin yksi hankintayksikön kanssa taloudellisen ryh
mittymän muodostava sidosyritys tarjoaa samaa tai vastaavia palveluja,
tavarantoimituksia tai rakennusurakointia, edellä olevia prosenttiosuuk
sia laskettaessa on otettava huomioon näiden sidosyritysten suorittamista
palveluista, tavarantoimituksista ja rakennusurakoinnista muodostuva
kokonaisliikevaihto.

30 artikla
Yhteisyrityksen tai yhteisyritykseen kuuluvan hankintayksikön
kanssa tehtävät hankintasopimukset
Sen estämättä, mitä 28 artiklassa säädetään, ja edellyttäen, että yhteis
yritys on perustettu kyseisen toiminnan harjoittamiseksi vähintään kol
men vuoden ajan ja että yhteisyrityksen perustamisasiakirjassa todetaan
yhteisyrityksen perustaneiden hankintayksiköiden kuuluvan siihen vä
hintään saman ajan, tätä direktiiviä ei sovelleta hankintasopimuksiin,
joiden sopimuspuoleksi

a) yksinomaan useista hankintayksiköistä koostuva, 8–14 artiklassa tar
koitettua toimintaa harjoittava yhteisyritys on valinnut yhden tällai
sen hankintayksikön, tai

b) hankintayksikkö on valinnut tällaisen yhteisyrityksen, johon se itse
kuuluu.

31 artikla
Tietojen ilmoittaminen
Hankintayksiköiden on ilmoitettava komissiolle pyydettäessä seuraavat
29 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 30 artiklan soveltamiseen liittyvät tiedot:

a) asianomaisten yritysten tai yhteisyritysten nimet;

b) kyseisten hankintasopimusten luonne ja arvo;

c) komission tarpeelliseksi katsoma selvitys sen osoittamiseksi, että
hankintasopimukset saaneen yrityksen tai yhteisyrityksen ja hankin
tayksikön väliset suhteet täyttävät 29 tai 30 artiklan vaatimukset.
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4 alajakso
Erityistilanteet

32 artikla
Tutkimus- ja kehittämispalvelut
Tätä direktiiviä sovelletaan vain niiden tutkimus- ja kehittämispalvelujen
julkista hankintaa koskeviin sopimuksiin, jotka kuuluvat CPV-koodeihin
73000000-2–73120000-9, 73300000-5, 73420000-2 ja 73430000-5,
edellyttäen että molemmat seuraavista edellytyksistä täyttyvät:

a) saatavat hyödyt koituvat yksinomaan hankintayksikölle käytettäviksi
tämän toiminnassa; ja

b) hankintayksikkö korvaa suoritetun palvelun kokonaan.

33 artikla
Erityisjärjestelyjen alaiset hankintasopimukset
1.
Rajoittamatta tämän direktiivin 34 artiklan soveltamista Itävallan
tasavallan ja Saksan liittotasavallan on varmistettava toimiluvan myön
tämisehtojen tai muiden asianmukaisten toimenpiteiden avulla, että ko
mission päätöksessä 2002/205/EY (1) ja komission päätöksessä
2004/73/EY (2) mainituilla aloilla toimivat yksiköt

a) noudattavat syrjimättömyyden ja kilpailuun perustuvan hankinnan
periaatteita tehdessään tavarahankintasopimuksia, rakennusurakkaso
pimuksia ja palveluhankintasopimuksia, erityisesti antaessaan talou
den toimijoiden saataville tietoja suunnitelluista hankinnoistaan;

b) toimittavat komissiolle tekemiään hankintasopimuksia koskevat tie
dot komission päätöksessä 93/327/ETY (3) määritellyin edellytyksin.

2.
Rajoittamatta 34 artiklan soveltamista Yhdistyneen kuningaskun
nan on varmistettava toimiluvan myöntämisehtojen tai muiden asianmu
kaisten toimenpiteiden avulla, että päätöksessä 97/367/ETY mainituilla
aloilla toimivat yksiköt soveltavat tämän artiklan 1 kohdan a ja b ala
kohtaa hankintasopimuksiin, jotka on tehty mainitun toiminnan harjoit
tamiseksi Pohjois-Irlannissa.
(1) Komission päätös 2002/205/EY, tehty 4 päivänä maaliskuuta 2002, Itävallan
pyydettyä direktiivin 93/38/ETY 3 artiklan mukaisen erityisen järjestelyn
soveltamista (EYVL L 68, 12.3.2002, s. 31).
(2) Komission päätös 2004/73/EY, tehty 15 päivänä tammikuuta 2004, Saksan
pyynnöstä soveltaa direktiivin 93/38/ETY 3 artiklassa säädettyä erityismenet
telyä (EUVL L 16, 23.1.2004, s. 57).
(3) Komission päätös 93/327/ETY, tehty 13 päivänä toukokuuta 1993, edellytyk
sistä, joilla maantieteellisiä alueita öljyn, kaasun, hiilen tai muiden kiinteiden
polttoaineiden etsimiseksi tai talteen ottamiseksi hyödyntämään ryhtyvien
hankintayksiköiden on toimitettava komissiolle tiedot tekemistään hankinta
sopimuksista (EYVL L 129, 27.5.1993, s. 25).
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3.
Edellä olevia 1 ja 2 kohtaa ei sovelleta öljyn tai kaasun etsintää
varten tehtyihin hankintasopimuksiin.

5 alajakso
Suoraan kilpailun kohteena olevat toiminnot ja niihin
liittyvät menettelysäännökset

34 artikla
Suoraan kilpailun kohteena olevat toiminnot
1.
Hankintasopimuksiin, jotka tehdään 8–14 artiklassa tarkoitetun toi
minnan suorittamiseksi, ei sovelleta tätä direktiiviä, jos jäsenvaltio tai
hankintayksiköt, jotka ovat esittäneet 35 artiklan mukaisen pyynnön,
voivat osoittaa, että toiminta siinä jäsenvaltiossa, jossa se toteutetaan,
on suoraan kilpailun kohteena markkinoilla, joille pääsyä ei ole rajoi
tettu; tätä direktiiviä ei sovelleta myöskään suunnittelukilpailuihin, jotka
on järjestetty tällaisen toiminnan harjoittamiseksi kyseisellä maantieteel
lisellä alueella. Kyseinen toiminta voi olla osa laajempaa alaa tai sitä
voidaan harjoittaa vain joissain kyseisen jäsenvaltion osissa. Tämän
kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun kilpailun arviointi, joka
tehdään komission käytettävissä olevien tietojen perusteella tämän di
rektiivin soveltamiseksi, ei rajoita kilpailulainsäädännön soveltamista.
Tällainen arviointi tehdään ottaen huomioon kyseisten toimintojen mark
kinat ja 2 kohdassa tarkoitetut maantieteelliset viitemarkkinat.

2.
Tämän artiklan 1 kohdan soveltamiseksi on sen määrittämiseksi,
onko toiminto suoraan avoin kilpailulle, käytettävä kilpailua koskevien
SEUT:n määräysten mukaisia perusteita. Näitä perusteita voivat olla
muun muassa kyseisten tuotteiden tai palvelujen ominaispiirteet, sellais
ten vaihtoehtoisten tuotteiden tai palvelujen olemassaolo, jotka mahdol
listavat kysynnän tai tarjonnan korvattavuuden, hinta tai useamman kuin
yhden tavarantoimittajan tai palvelujen suorittajan todellinen tai mahdol
linen olemassaolo.

Maantieteelliset viitemarkkinat, joiden perusteella kilpailun kohteena
olemista arvioidaan, muodostuvat alueesta, jolla kyseiset yritykset tarjo
avat ja hankkivat tavaroita ja palveluja, jolla kilpailuedellytykset ovat
riittävän yhtenäiset ja joka voidaan erottaa maantieteellisistä lähialueista
erityisesti kilpailuedellytysten huomattavan erilaisuuden perusteella.
Tässä arvioinnissa on erityisesti otettava huomioon kyseisten tuotteiden
tai palvelujen luonne ja ominaisuudet, markkinoille pääsyn esteet, ku
luttajien valinnat, merkittävät erot yritysten markkinaosuuksissa kysei
sen alueen ja lähialueiden välillä sekä olennaiset hintaerot.

3.
Markkinoille pääsyä ei pidetä rajoitettuna tämän artiklan 1 kohtaa
sovellettaessa, jos jäsenvaltio on pannut täytäntöön liitteessä III maini
tun unionin lainsäädännön ja soveltaa sitä.
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Jos tietyille markkinoille pääsyä ei voida katsoa vapaaksi ensimmäisen
alakohdan perusteella, on osoitettava, että kyseisille markkinoille pääsy
on tosiasiallisesti ja oikeudellisesti vapaata.

35 artikla
Menettely, jolla päätetään 34 artiklan soveltamisesta
1.
Jos jäsenvaltio tai, jos kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä niin
säädetään, hankintayksikkö katsoo 34 artiklan 2 ja 3 kohdassa sää
detyillä perusteilla, että tietty toiminta on suoraan kilpailun kohteena
sellaisilla markkinoilla, joille pääsyä ei ole rajoitettu, se voi esittää
komissiolle sen seikan vahvistamista koskevan pyynnön, että tätä direk
tiiviä ei sovelleta kyseisen toiminnan suorittamista koskevien hankinta
sopimusten tekemiseen tai suunnittelukilpailujen järjestämiseen, tarvitta
essa yhdessä kyseisen toiminnan suhteen toimivaltaisen riippumattoman
kansallisen viranomaisen lausunnon kanssa. Kyseinen toiminta voi olla
osa laajempaa alaa tai sitä voidaan harjoittaa vain joissain kyseisen
jäsenvaltion osissa.

Pyynnössä kyseisen jäsenvaltion tai hankintayksikön on toimitettava
komissiolle kaikki tarvittavat tiedot ja erityisesti tiedot kaikista laeista,
asetuksista, hallinnollisista määräyksistä tai sopimuksista, jotka koskevat
34 artiklan 1 kohdassa säädettyjen edellytysten täyttymistä.

2.
Jollei hankintayksikön pyyntöön liity kyseisen toiminnan suhteen
toimivaltaisen riippumattoman kansallisen viranomaisen yksityiskoh
taista ja perusteltua lausuntoa, jossa analysoidaan perusteellisesti edel
lytyksiä, joilla 34 artiklan 1 kohtaa voidaan mahdollisesti soveltaa ky
seiseen toimintaan mainitun artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti, komis
sion on ilmoitettava asiasta välittömästi kyseiselle jäsenvaltiolle. Asian
omaisen jäsenvaltion on siinä tapauksessa toimitettava komissiolle
kaikki tarvittavat tiedot ja erityisesti tiedot kaikista laeista, asetuksista,
hallinnollisista määräyksistä tai sopimuksista, jotka koskevat 34 artiklan
1 kohdassa säädettyjen edellytysten täyttymistä.

3.
Komissio voi tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti esitetystä pyyn
nöstä vahvistaa liitteessä IV säädettyjen määräaikojen kuluessa anne
tuilla täytäntöönpanosäädöksillä, onko 8–14 artiklassa tarkoitettu toi
minta 34 artiklassa säädetyillä perusteilla arvioituna suoraan kilpailun
kohteena. Kyseiset täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 105 artiklan 2
kohdassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Tämän direktiivin soveltaminen hankintasopimuksiin, jotka tehdään tie
tyn toiminnan toteuttamiseksi, ja suunnittelukilpailuihin, jotka järjeste
tään tällaisen toiminnan suorittamiseksi, päättyy seuraavissa tapauksissa:

a) komissio on antanut liitteessä IV säädetyssä määräajassa täytäntöön
panosäädöksen, jossa vahvistetaan 34 artiklan 1 kohdan
soveltaminen;

b) komissio ei ole antanut täytäntöönpanosäädöstä liitteessä IV sää
detyssä määräajassa.
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4.
Kyseinen jäsenvaltio tai hankintayksikkö voi pyynnön esittämisen
jälkeen komission suostumuksella tehdä pyyntöönsä oleellisia muutok
sia, erityisesti kyseisten toimintojen tai maantieteellisten alueiden osalta.
Tässä tapauksessa täytäntöönpanosäädöksen antamiseen sovelletaan
uutta määräaikaa, joka lasketaan liitteessä IV olevan 1 kohdan mukai
sesti, elleivät komissio ja pyynnön esittänyt jäsenvaltio tai hankintayk
sikkö sovi lyhyemmästä ajanjaksosta.

5.
Jos tietyssä jäsenvaltiossa harjoitettavan toiminnan osalta on jo
aloitettu 1, 2 ja 4 kohdan mukainen menettely, ennen ensimmäistä
hakemusta koskevan määräajan päättymistä tehtyjä uusia hakemuksia,
jotka koskevat samaa toimintaa samassa jäsenvaltiossa, ei pidetä uusina
menettelyinä, vaan ne käsitellään yhdessä ensimmäisen hakemuksen
kanssa.

6.
Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jossa annetaan yk
sityiskohtaiset säännöt 1–5 kohdan soveltamisesta. Täytäntöönpanosää
döksen on sisällettävä ainakin seuraavat säännöt:

a) liitteessä IV olevassa 1 kohdassa säädetyn määräajan alkamis- ja
päättymispäivän julkaiseminen Euroopan unionin virallisessa lehdes
sä, mukaan lukien mahdolliset määräajan pidennykset tai määräajan
kulumisen keskeytykset, kyseisen liitteen mukaisesti;

b) sen tiedon julkaiseminen, voidaanko 34 artiklan 1 kohtaa soveltaa
tämän artiklan 3 kohdan toisen alakohdan b alakohdan mukaisesti;

c) täytäntöönpanosäännökset tämän artiklan 1 kohdan mukaisten pyyn
töjen muodosta, sisällöstä ja muista yksityiskohdista.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 105 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

IV LUKU

Yleiset periaatteet
36 artikla
Hankintaperiaatteet
1.
Hankintayksiköiden on kohdeltava talouden toimijoita yhdenver
taisesti ja syrjimättä sekä noudatettava avointa ja oikeasuhteista
toimintatapaa.

Hankintaa suunniteltaessa ei saa pyrkiä sen jättämiseen tämän direktiivin
soveltamisalan ulkopuolelle tai kilpailun keinotekoiseen kaventamiseen.
Kilpailun katsotaan olevan keinotekoisesti kavennettua, jos hankinta
suunnitellaan aikomuksena suosia aiheettomasti tiettyjä talouden toimi
joita tai saattaa tietyt talouden toimijat epäedulliseen asemaan.
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2.
Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheellisia toimenpiteitä varmistaak
seen, että talouden toimijat noudattavat hankintasopimuksia toteuttaes
saan sovellettavia ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisia velvoitteita,
jotka on vahvistettu unionin lainsäädännössä, kansallisessa lainsäädän
nössä, työehtosopimuksissa tai liitteessä XIV luetelluissa kansainväli
sissä ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisissa säännöksissä.

37 artikla
Talouden toimijat
1.
Talouden toimijoita, jotka sen jäsenvaltion lain mukaan, johon ne
ovat sijoittautuneet, saavat tarjota kyseisiä palveluita, ei saa hylätä pel
kästään sillä perusteella, että sen jäsenvaltion lain mukaan, jossa han
kintasopimus tehdään, niiden olisi oltava joko luonnollisia henkilöitä tai
oikeushenkilöitä.

Oikeushenkilöt voidaan kuitenkin palveluhankintoja ja rakennusurakoita
sekä sellaisten tavarahankintoja koskevien sopimusten osalta, joihin
kuuluu lisäksi palveluja tai kokoamis- ja asennustöitä, velvoittaa ilmoit
tamaan tarjouksissaan tai osallistumishakemuksissaan hankintasopimuk
sen toteuttamisesta vastaavien henkilöiden nimet ja ammatillinen päte
vyys.

2.
Talouden toimijoiden ryhmittymät, mukaan lukien tilapäiset yh
teenliittymät, voivat osallistua hankintamenettelyihin. Hankintayksiköt
eivät saa edellyttää, että niillä on oltava tietty oikeudellinen muoto
tarjouksen tai osallistumishakemuksen tekemiseksi.

Tarvittaessa hankintayksiköt voivat selventää hankinta-asiakirjoissa,
kuinka talouden toimijoiden on täytettävä 77–81 artiklassa tarkoitetut
kelpuuttamisvaatimukset ja laadulliset valintaperusteet, jos tämä on ob
jektiivisesti perusteltua ja oikeasuhteista. Jäsenvaltiot voivat vahvistaa
vakiomuodon sille, miten talouden toimijoiden ryhmittymien on täytet
tävä nämä vaatimukset.

Tällaisten talouden toimijoiden ryhmittymien toteuttamien hankintasopi
musten toteuttamisen ehtojen, jotka poikkeavat yksittäisiin osallistujiin
sovellettavista ehdoista, on niin ikään oltava objektiivisesti perusteltuja
ja oikeasuhteisia.

3.
Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, hankintayksiköt voivat
edellyttää talouden toimijoiden ryhmittymiltä tiettyä oikeudellista muo
toa hankintasopimuksen tekemisen jälkeen, jos hankintasopimuksen asi
anmukainen toteuttaminen edellyttää tällaista muutosta.

38 artikla
Varatut hankintasopimukset
1.
Jäsenvaltiot voivat varata oikeuden osallistua hankintamenettelyi
hin suojatyökeskuksille ja talouden toimijoille, joiden päätarkoituksena
on vammaisten tai muita heikommassa asemassa olevien henkilöiden
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integroiminen yhteiskuntaan ja työelämään, tai rajata hankintasopimus
ten toteuttamisen suojatyöohjelmien puitteissa tapahtuvaksi, jos vähin
tään 30 prosenttia kyseisten työkeskusten, talouden toimijoiden tai oh
jelmien työntekijöistä on vammaisia tai muita heikommassa asemassa
olevia työntekijöitä.

2.

Tarjouskilpailukutsussa on oltava viittaus tähän artiklaan.

39 artikla
Luottamuksellisuus
1.
Jollei tämän direktiivin säännöksistä tai hankintayksikköön sovel
lettavasta kansallisesta laista, erityisesti tiedonsaantia koskevasta lain
säädännöstä, muuta johdu, hankintayksikkö ei saa paljastaa talouden
toimijoiden sille toimittamia tietoja, jotka nämä ovat määritelleet luot
tamuksellisiksi, mukaan lukien muttei yksinomaan tekniset tai liikesala
isuudet ja tarjouksiin liittyvät luottamukselliset näkökohdat, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta velvollisuuksia, jotka liittyvät 70 artiklassa sää
dettyihin jälki-ilmoituksiin ja 75 artiklassa säädettyyn ehdokkaille ja
tarjoajille tiedottamiseen.

2.
Hankintayksiköt voivat asettaa talouden toimijoille vaatimuksia
hankintamenettelyn kuluessa antamiensa tietojen, kelpuuttamisjärjestel
män yhteydessä annetut tiedot mukaan luettuina, luottamuksellisuuden
suojaamiseksi, riippumatta siitä, onko tästä maininta kelpuuttamisjärjes
telmää koskevassa ilmoituksessa, jota käytetään tarjouskilpailukutsuna.

40 artikla
Viestintään sovellettavat säännöt
1.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikessa tämän direktiivin
mukaisessa viestinnässä ja tietojenvaihdossa, erityisesti tarjousten säh
köisessä toimittamisessa, käytetään sähköisiä viestintämuotoja tämän ar
tiklan vaatimusten mukaisesti. Sähköisessä muodossa tapahtuvassa vies
tinnässä käytettävien välineiden ja laitteiden sekä niiden teknisten omi
naisuuksien on oltava syrjimättömiä, yleisesti saatavilla ja yhteentoimi
via yleisesti käytössä olevien tieto- ja viestintäteknologisten tuotteiden
kanssa, eivätkä ne saa rajoittaa talouden toimijoiden mahdollisuuksia
osallistua hankintamenettelyyn.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, hankintayk
siköiden ei tarvitse vaatia sähköisten viestintämuotojen käyttöä tarjous
ten toimittamisessa seuraavissa tilanteissa:

a) hankinnan erityisluonteen vuoksi sähköisten viestintämuotojen käyttö
edellyttäisi erikoisvälineitä, -laitteita tai tiedostomuotoja, joita ei ole
yleisesti saatavilla tai joita yleisesti saatavilla olevat sovellukset eivät
tue;
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b) sovelluksissa, jotka tukevat tarjousten kuvaamiseen soveltuvia tie
dostomuotoja, käytetään tiedostomuotoja, joita ei voida käsitellä mil
lään muulla avoimilla tai yleisesti saatavilla olevilla sovelluksilla tai
jotka kuuluvat omistusoikeudelliseen lisensointijärjestelmään eikä
niitä voida antaa hankintayksikön saataville latausta tai etäkäyttöä
varten;

c) sähköisen viestintämuodon käyttö edellyttäisi erikoislaitteita, joita ei
ole yleisesti hankintayksiköiden saatavilla;

d) hankinta-asiakirjoissa vaaditaan toimittamaan fyysinen tai pienois
malli, jota ei voida toimittaa sähköisessä muodossa.

Viestintä, jossa ei käytetä sähköisiä viestintämuotoja toisen alakohdan
nojalla, on hoidettava postitse tai muulla soveltuvalla toimitustavalla
taikka postin tai muun soveltuvan toimitustavan ja sähköisen muodon
yhdistelmänä.

Sen estämättä, mitä tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa sää
detään, hankintayksiköt eivät ole velvollisia vaatimaan sähköisten vies
tintämuotojen käyttöä tarjousten toimittamisessa, siinä määrin kuin mui
den kuin sähköisten viestintämuotojen käyttö on tarpeen joko sähköisten
viestintämuotojen turvallisuuden loukkauksen vuoksi tai tietojen erityi
sen arkaluonteisuuden suojelemiseksi, mikä edellyttää niin korkeata
soista suojelua, ettei sitä voida asianmukaisesti varmistaa käyttämällä
sähköisiä välineitä ja laitteita, jotka joko ovat talouden toimijoiden ylei
sesti saatavilla tai jotka voidaan saattaa näiden saataville 5 kohdassa
tarkoitettujen vaihtoehtoisten pääsymuotojen avulla.

Hankintayksiköt, jotka edellyttävät tarjousten jättämisprosessissa tämän
kohdan toisen alakohdan mukaisesti muita kuin sähköisiä viestintämuo
toja, ovat velvollisia esittämään syyt tälle vaatimukselle 100 artiklassa
tarkoitetussa erillisessä kertomuksessa. Hankintayksiköiden on tapauk
sen mukaan esitettävä erillisessä selvityksessä syyt, joiden vuoksi muun
kuin sähköisen viestintämuodon käytön on katsottu olevan tarpeen tä
män kohdan neljännen alakohdan mukaisesti.

2.
Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, suullista viestintää voi
daan käyttää viestinnässä, joka koskee muita kuin hankintamenettelyn
olennaisia osia, edellyttäen että suullisen viestinnän sisältö dokumentoi
daan riittävästi. Hankintamenettelyn olennaisia osia ovat tältä osin
hankinta-asiakirjat, osallistumishakemukset sekä kiinnostuksen vahvis
tukset ja tarjoukset. Erityisesti sellainen suullinen viestintä tarjoajien
kanssa, joka saattaa vaikuttaa merkittävästi tarjousten sisältöön ja arvi
ointiin, on dokumentoitava riittävästi ja asianmukaisin välinein, esimer
kiksi kirjallisin tai äänitallentein tai laatimalla yhteenvetoja viestinnän
pääkohdista.

3.
Hankintayksiköiden on varmistettava kaikessa viestinnässä, tieto
jenvaihdossa ja tietojen tallentamisessa, että tietojen eheys sekä tarjous
ten ja osallistumishakemusten luottamuksellisuus säilyvät. Hankintayk
siköt saavat tarkastella tarjousten ja osallistumishakemusten sisältöä
vasta niiden esittämiselle asetetun määräajan päätyttyä.
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4.
Jäsenvaltiot voivat julkisia rakennusurakoita koskevien sopimusten
ja suunnittelukilpailujen osalta edellyttää erityisten sähköisten välinei
den, kuten rakennustietoja koskevien sähköisten mallintamisvälineiden
tai vastaavien, käyttöä. Tällaisissa tapauksissa hankintaviranomaisten on
tarjottava 5 kohdassa säädettyjä vaihtoehtoisia pääsymuotoja menette
lyyn, kunnes tällaisia välineitä tulee yleisesti saataville 1 kohdan ensim
mäisen alakohdan toisen virkkeen merkityksessä.

5.
Hankintayksiköt voivat tarvittaessa edellyttää sellaisten välineiden
käyttöä, joita ei ole yleisesti saatavilla, jos hankintayksiköt tarjoavat
vaihtoehtoisia pääsymahdollisuuksia.

Hankintayksiköiden katsotaan tarjoavan sopivia vaihtoehtoisia pää
symuotoja tilanteissa, joissa ne

a) asettavat kyseiset välineet ja laitteet maksutta, rajoituksetta, suoraan
ja kokonaan kaikkien saataville sähköisessä muodossa siitä päivästä,
jona ilmoitus on julkaistu liitteen IX mukaisesti tai jona kiinnostuk
sen vahvistamispyyntö on lähetetty. Ilmoituksessa tai kiinnostuksen
vahvistamispyynnössä on mainittava internetosoite, jossa kyseiset
välineet ja laitteet ovat saatavilla;

b) varmistavat, että ne tarjoajat, joilla ei ole pääsyä kyseisiin välineisiin
ja laitteisiin tai jotka eivät voi saada niitä asiaankuuluvassa määräa
jassa, edellyttäen että pääsymahdollisuuden puuttuminen ei johdu
asianomaisesta tarjoajasta, voivat päästä hankintamenettelyyn käyttä
mällä väliaikaisia tunnistevälineitä, jotka asetetaan verkossa saa
taville maksutta; tai

c) tarjoavat vaihtoehtoisen kanavan tarjousten sähköistä toimittamista
varten.

6.
Liitteessä V vahvistettujen vaatimusten lisäksi tarjousten sähköi
seen toimittamiseen ja vastaanottamiseen sekä osallistumishakemusten
sähköiseen vastaanottamiseen käytettäviin välineisiin ja laitteisiin sovel
letaan seuraavia sääntöjä:

a) tarjousten ja osallistumishakemusten sähköiseen toimittamiseen tar
vittavia eritelmiä, myös salausta ja aikaleimausta, koskevien tietojen
on oltava asianomaisten osapuolten käytettävissä;

b) jäsenvaltioiden tai asianomaisen jäsenvaltion vahvistamissa yleisissä
puitteissa toimivien hankintayksiköiden on määritettävä turvallisuus
taso, joka sähköisiltä viestintämuodoilta vaaditaan yksittäisen hankin
tamenettelyn eri vaiheissa;

c) jos jäsenvaltiot tai asianomaisen jäsenvaltion vahvistamissa yleisissä
puitteissa toimivat hankintayksiköt katsovat, että tämän kohdan b
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alakohdan mukaisesti arvioitu turvallisuustaso edellyttää Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 1999/93/EY (1) määriteltyjä
kehittyneitä sähköisiä allekirjoituksia, hankintayksiköiden on hyväk
syttävä sellaiset kehittyneet sähköiset allekirjoitukset, jotka perustu
vat hyväksyttyyn varmenteeseen, ottaen huomioon se, onko nämä
varmenteet antanut varmennepalvelujen tarjoaja, joka sisältyy komis
sion päätöksessä 2009/767/EY (2) säädettyyn luotettavaan luetteloon,
ja jotka on luotu turvallisilla allekirjoitusten luomismenetelmillä tai
ilman niitä, seuraavien edellytysten täyttyessä:

i) hankintayksiköiden on vahvistettava vaadittu kehittyneen allekir
joituksen muoto komission päätöksessä 2011/130/EU (3) säädet
tyjen muotojen perusteella ja otettava käyttöön tarvittavat toimen
piteet, jotta näitä allekirjoitusmuotoja pystytään käsittelemään tek
nisesti; jos käytetään sähköisen allekirjoituksen eri muotoa, säh
köisen allekirjoituksen tai sähköisen asiakirjan siirtosovelluksen
on sisällettävä tiedot olemassa olevista validointimahdollisuuksis
ta, joiden on oltava jäsenvaltion vastuulla. Validointimahdolli
suuksien avulla hankintaviranomainen voi validoida vastaanote
tun sähköisen allekirjoituksen verkossa, maksutta ja muunkielis
ten käyttäjien ymmärrettävissä olevalla tavalla hyväksyttyyn var
menteeseen perustuvaksi kehittyneeksi sähköiseksi allekirjoituk
seksi. Jäsenvaltioiden on toimitettava validointipalvelujen tarjoa
jaa koskevat tiedot komissiolle, joka julkaisee jäsenvaltioilta saa
dut tiedot internetissä;

ii) jos tarjous allekirjoitetaan luotettavaan luetteloon sisältyvän hy
väksytyn varmenteen perusteella, hankintayksiköt eivät saa sovel
taa lisävaatimuksia, jotka voivat estää tarjoajia käyttämästä kysei
siä allekirjoituksia.

Hankintamenettelyn yhteydessä käytettyjen, jäsenvaltion toimivaltaisen
viranomaisen tai jonkin muun asiakirjan antaneen yksikön allekirjoitta
mien asiakirjojen osalta toimivaltainen asiakirjan antava viranomainen
tai yksikkö voi vahvistaa vaaditun kehittyneen allekirjoituksen muodon
päätöksen 2011/130/EU 1 artiklan 2 kohdassa esitettyjen vaatimusten
mukaisesti. Niiden on otettava käyttöön tarvittavat toimenpiteet, jotta
tämä allekirjoitusmuoto pystytään käsittelemään teknisesti, ottamalla
mukaan tiedot, joita asianomaisessa asiakirjassa olevan allekirjoituksen
käsittely edellyttää. Tällaisten asiakirjojen on sisällettävä sähköisessä
allekirjoituksessa tai sähköisen asiakirjan siirtosovelluksessa tiedot ole
massa olevista validointimahdollisuuksista, joiden avulla vastaanotetut
sähköiset allekirjoitukset voidaan validoida verkossa veloituksetta ja
muunkielisten käyttäjien ymmärrettävissä olevalla tavalla.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/93/EY, annettu 13 päivänä
joulukuuta 1999, sähköisiä allekirjoituksia koskevista yhteisön puitteista
(EYVL L 13, 19.1.2000, s. 12).
(2) Komission päätös 2009/767/EY, tehty 16 päivänä lokakuuta 2009, toimenpi
teistä sähköisten menettelyjen käytön edistämiseksi keskitettyjä asiointipisteitä
käyttäen palveluista sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neu
voston direktiivin 2006/123/EY mukaisesti (EUVL L 274, 20.10.2009, s. 36).
(3) Komission päätös 2011/130/EU, annettu 25 päivänä helmikuuta 2011, palve
luista sisämarkkinoilla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2006/123/EY nojalla toimivaltaisten viranomaisten sähköisesti allekirjoitta
mien asiakirjojen maiden rajat ylittävää käsittelyä koskevista vähimmäisvaa
timuksista (EUVL L 53, 26.2.2011, s. 66).
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7.
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 103 artiklan
mukaisesti liitteessä V vahvistettujen teknisten yksityiskohtien ja omi
naisuuksien muuttamiseksi teknisen kehityksen ottamiseksi huomioon.

Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 103 artiklan mu
kaisesti tämän artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a–d alakohdassa sää
detyn luettelon muuttamiseksi, jos jatkuvat poikkeukset sähköisten vies
tintämuotojen käytöstä muuttuvat teknologian kehityksen vuoksi epätar
koituksenmukaisiksi tai poikkeuksellisesti, jos teknologian kehityksen
vuoksi on säädettävä uusia poikkeuksia.

Teknisten formaattien, prosessien ja sanomastandardien yhteentoimivuu
den varmistamiseksi erityisesti rajatylittävissä tilanteissa komissiolle siir
retään valta antaa delegoituja säädöksiä 103 artiklan mukaisesti kyseis
ten teknisten standardien käytön tekemisestä pakolliseksi erityisesti tar
jousten tai hakemusten sähköisen toimittamisen, sähköisten luetteloiden
ja sähköisten todentamismuotojen käytön osalta, ainoastaan, jos tekniset
standardit on testattu perusteellisesti ja jos ne ovat osoittautuneet käy
tännössä hyödyllisiksi. Ennen tietyn teknisen standardin käytön sää
tämistä pakolliseksi komissio myös tarkastelee huolellisesti siitä mah
dollisesti aiheutuvia kustannuksia, erityisesti kun kyseessä ovat voi
massa olevien sähköisten hankintaratkaisujen mukautukset, mukaan lu
kien infrastruktuuri, prosessit tai ohjelmistot.

41 artikla
Nimikkeistöt
1.
Jos julkisten hankintojen yhteydessä viitataan nimikkeistöihin, viit
taukset on tehtävä käyttämällä asetuksella (EY) N:o 2195/2002 vahvis
tettua yhteistä hankintanimikkeistöä (CPV).

2.
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 103 artiklan
mukaisesti tässä direktiivissä tarkoitettujen CPV-koodien muuttamiseksi
aina, kun CPV-nimikkeistön muutokset on otettava tässä direktiivissä
huomioon eikä niillä muuteta tämän direktiivin soveltamisalaa.

42 artikla
Eturistiriidat
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hankintaviranomaiset toteuttavat
asianmukaiset toimenpiteet hankintamenettelyissä esiintyvien eturistirii
tojen tosiasialliseksi estämiseksi, havaitsemiseksi ja poistamiseksi, jotta
vältetään kilpailun vääristyminen ja varmistetaan kaikkien talouden toi
mijoiden yhdenvertainen kohtelu.

Eturistiriidoilla tarkoitetaan vähintään tilanteita, joissa hankintaviran
omaisen tai sen puolesta toimivan hankintapalvelun tarjoajan palveluk
sessa olevilla henkilöillä, jotka osallistuvat hankintamenettelyn toteutta
miseen tai jotka voivat vaikuttaa menettelyn tulokseen, on välitön tai
välillinen rahallinen, taloudellinen tai muu henkilökohtainen intressi,
jonka voitaisiin nähdä vahingoittavan heidän puolueettomuuttaan ja riip
pumattomuuttaan hankintamenettelyssä.
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II OSASTO

HANKINTASOPIMUKSIIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT
I LUKU

Menettelyt
43 artikla
GPA-sopimukseen ja muihin kansainvälisiin sopimuksiin liittyvät
ehdot
Siltä osin kuin niihin sovelletaan liitteitä 3, 4 ja 5 sekä
GPA-sopimuksen Euroopan unionin liitteen I yleisiä huomautuksia ja
muita unionia sitovia kansainvälisiä sopimuksia, 4 artiklan 1 kohdan a
alakohdassa tarkoitettujen hankintayksiköiden on myönnettävä näiden
sopimusten allekirjoittajien rakennusurakoille, tavarantoimituksille, pal
veluille ja talouden toimijoille vähintään yhtä edullinen kohtelu kuin
unionin rakennusurakoille, tavarantoimituksille, palveluille ja talouden
toimijoille.

44 artikla
Menettelyjen valinta
1.
Hankintayksiköiden on tavarahankinta-, rakennusurakka- tai palve
luhankintasopimuksia tehdessään noudatettava menettelyjä, jotka on mu
kautettu tämän direktiivin mukaisiksi, edellyttäen että tarjouskilpailu on
julkaistu tämän direktiivin mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta
47 artiklan soveltamista.

2.
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että hankintayksiköt voivat soveltaa
avoimia tai rajoitettuja menettelyjä taikka neuvottelumenettelyjä, joita
edeltää tarjouskilpailukutsu, tämän direktiivin säännösten mukaisesti.

3.
Jäsenvaltioiden on säädettävä, että hankintayksiköt voivat soveltaa
kilpailullisia neuvottelumenettelyjä ja innovaatiokumppanuuksia tämän
direktiivin säännösten mukaisesti.

4.

Tarjouskilpailukutsu voidaan esittää yhdellä seuraavista tavoista:

a) 67 artiklan mukainen ohjeellinen kausi-ilmoitus, jos sopimus tehdään
rajoitetulla menettelyllä tai neuvottelumenettelyllä;

b) 68 artiklan mukainen ilmoitus kelpuuttamisjärjestelmästä, jos sopi
mus tehdään rajoitetulla menettelyllä, neuvottelumenettelyllä tai kil
pailullisella neuvottelumenettelyllä taikka innovaatiokumppanuutena;

c) 69 artiklan mukainen hankintailmoitus.

Tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa ohjeellisen
kausi-ilmoituksen perusteella kiinnostuksensa ilmaisseita talouden toimi
joita on pyydettävä vahvistamaan kiinnostuksensa kirjallisesti 74 artiklan
mukaisella kiinnostuksen vahvistamispyynnöllä.
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5.
Jäljempänä 50 artiklassa nimenomaisesti tarkoitetuissa erityisissä
tapauksissa ja olosuhteissa jäsenvaltiot voivat säätää, että hankintayksi
köt voivat soveltaa neuvottelumenettelyä ilman edeltävää tarjouskilpai
lukutsua. Jäsenvaltiot eivät saa sallia tämän menettelyn soveltamista
muissa kuin 50 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa.

45 artikla
Avoin menettely
1.
Avoimissa menettelyissä kaikki halukkaat talouden toimijat voivat
jättää tarjouksen tarjouskilpailukutsun perusteella.

Vähimmäismääräaika tarjousten vastaanottamiselle on 35 päivää hankin
tailmoituksen lähettämispäivästä.

Tarjoukseen on liitettävä tiedot, jotka hankintayksikkö vaatii laatuun
perustuvaa valintaa varten.

2.
Jos hankintayksiköt ovat julkaisseet ohjeellisen kausi-ilmoituksen,
jota ei käytetty tarjouskilpailukutsuna, tämän artiklan 1 kohdan toisessa
alakohdassa asetettu tarjousten vastaanottamisen vähimmäismääräaika
voidaan lyhentää 15 päivään, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) ohjeellinen kausi-ilmoitus sisälsi liitteessä VI olevan A osan I jak
sossa vaadittujen tietojen lisäksi kaikki liitteessä VI olevan A osan II
jaksossa vaaditut tiedot, sikäli kuin viimeksi mainitut tiedot olivat
saatavilla ohjeellisen kausi-ilmoituksen julkaisemisajankohtana;

b) ohjeellinen kausi-ilmoitus lähetettiin julkaistavaksi vähintään 35 päi
vää ja enintään 12 kuukautta ennen hankintailmoituksen lähettämistä.

3.
Jos 1 kohdan toisessa alakohdassa säädettyjen määräaikojen nou
dattaminen on hankintayksikön asianmukaisesti perusteleman kiireen
vuoksi käytännössä mahdotonta, se voi vahvistaa määräajan, jonka on
oltava vähintään 15 päivää hankintailmoituksen lähettämispäivästä.

4.
Hankintayksikkö voi lyhentää tämän artiklan 1 kohdan toisessa
alakohdassa asetettua tarjousten vastaanottamisen vähimmäismääräaikaa
viidellä päivällä, jos se hyväksyy tarjousten esittämisen sähköisessä
muodossa 40 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan sekä 40 artiklan
5 ja 6 kohdan mukaisesti.

46 artikla
Rajoitettu menettely
1.
Rajoitetuissa menettelyissä kaikki halukkaat talouden toimijat voi
vat jättää osallistumishakemuksen tarjouskilpailukutsun perusteella toi
mittamalla tiedot, jotka hankintayksikkö vaatii laatuun perustuvaa valin
taa varten.
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Osallistumishakemusten vastaanottamisen vähimmäismääräajaksi on
vahvistettava yleensä vähintään 30 päivää hankintailmoituksen tai kiin
nostuksen vahvistamispyynnön lähettämispäivästä, eikä se missään ta
pauksessa saa olla lyhyempi kuin 15 päivää.

2.
Tarjouksia voivat jättää ainoastaan sellaiset talouden toimijat, joille
hankintayksikkö esittää kutsun arvioituaan toimitetut tiedot. Hankinta
yksiköt voivat rajata niiden sopivien ehdokkaiden lukumäärää, jotka
kutsutaan osallistumaan menettelyyn 78 artiklan 2 kohdassa säädettyä
menettelyä noudattaen.

Määräaika tarjousten vastaanottamiselle voidaan asettaa hankintayksikön
ja valittujen ehdokkaiden välisellä sopimuksella, jos kaikille valituille
ehdokkaille annetaan yhtä pitkä määräaika tarjousten valmistelua ja jät
tämistä varten.

Jos tarjousten vastaanottamisen määräajasta ei päästä sopimukseen, mää
räajan on oltava vähintään 10 päivää siitä päivästä, jona tarjouspyyntö
lähetettiin.

47 artikla
Neuvottelumenettely, jota edeltää tarjouskilpailukutsu
1.
Neuvottelumenettelyissä, joita edeltää tarjouskilpailukutsu, kaikki
halukkaat talouden toimijat voivat jättää osallistumishakemuksen tarjo
uskilpailukutsun perusteella toimittamalla tiedot, jotka hankintayksikkö
vaatii laatuun perustuvaa valintaa varten.

Osallistumishakemusten vastaanottamisen vähimmäismääräajaksi on
vahvistettava yleensä vähintään 30 päivää hankintailmoituksen lähetys
päivästä
tai,
jos
tarjouskilpailuun
kutsutaan
ohjeellisella
kausi-ilmoituksella, kiinnostuksen vahvistamispyynnön lähettämispäi
västä, eikä se missään tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 15 päivää.

2.
Neuvotteluihin voivat osallistua ainoastaan hankintayksikön toimi
tettujen tietojen arvioinnin perusteella kutsumat talouden toimijat. Han
kintayksiköt voivat rajata niiden sopivien ehdokkaiden lukumäärää,
jotka kutsutaan osallistumaan menettelyyn 78 artiklan 2 kohdassa sää
dettyä menettelyä noudattaen.

Määräaika tarjousten vastaanottamiselle voidaan asettaa hankintayksikön
ja valittujen ehdokkaiden välisellä sopimuksella, jos niille kaikille an
netaan yhtä pitkä määräaika tarjousten valmistelua ja jättämistä varten.

Jos tarjousten vastaanottamisen määräajasta ei päästä sopimukseen, mää
räajan on oltava vähintään 10 päivää siitä päivästä, jona tarjouspyyntö
lähetettiin.
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48 artikla
Kilpailullinen neuvottelumenettely
1.
Kilpailullisissa neuvottelumenettelyissä kaikki halukkaat talouden
toimijat voivat jättää osallistumishakemuksen 44 artiklan 4 kohdan b ja
c alakohdan mukaisen tarjouskilpailukutsun perusteella toimittamalla
tiedot, jotka hankintayksikkö vaatii laatuun perustuvaa valintaa varten.
Osallistumishakemusten vastaanottamisen vähimmäismääräajaksi on
vahvistettava yleensä vähintään 30 päivää hankintailmoituksen lähettä
mispäivästä tai, jos tarjouskilpailuun kutsutaan ohjeellisella
kausi-ilmoituksella, kiinnostuksen vahvistamispyynnön lähettämispäi
västä, eikä se missään tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 15 päivää.
Kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn voivat osallistua ainoastaan han
kintayksikön toimitettujen tietojen arvioinnin perusteella kutsumat talou
den toimijat. Hankintayksiköt voivat rajata niiden sopivien ehdokkaiden
lukumäärää, jotka kutsutaan osallistumaan menettelyyn 78 artiklan 2
kohdassa säädettyä menettelyä noudattaen. Hankintasopimuksen ainoa
tekoperuste saa olla hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen valitsemi
nen 82 artiklan 2 kohdan mukaisesti.
2.
Hankintayksiköiden on julkaistava ja määriteltävä tarpeensa ja
vaatimuksensa tarjouskilpailukutsussa ja/tai hankekuvauksessa. Hankin
tayksiköiden on julkaistava ja määriteltävä samanaikaisesti ja samoissa
asiakirjoissa perusteet, joiden mukaisesti hankintasopimukset tehdään, ja
vahvistettava alustava aikataulu.
3.
Hankintayksiköiden on aloitettava asiaa koskevien 76–81 artiklan
säännösten mukaisesti valittujen osallistujien kanssa neuvottelu, jonka
tarkoituksena on kartoittaa ja määritellä keinot, joilla hankintayksiköiden
tarpeet voidaan parhaiten täyttää. Hankintayksiköt voivat neuvottelun
kuluessa keskustella valittujen osallistujien kanssa kaikista hankinnan
näkökohdista.
Neuvottelun kuluessa hankintayksiköiden on varmistettava kaikkien
osallistujien yhdenvertainen kohtelu. Sen vuoksi ne eivät saa antaa tie
toja syrjivästi niin, että jotkut osallistujat saattavat päästä muita edulli
sempaan asemaan.
Edellä olevan 39 artiklan mukaisesti hankintayksiköt eivät saa paljastaa
muille osallistujille minkään neuvotteluun osallistuvan ehdokkaan tai
tarjoajan ehdottamia ratkaisuja tai niiden antamia luottamuksellisia tie
toja ilman sen suostumusta. Tällaista suostumusta ei voida antaa yleis
pätevän poikkeuksen muodossa, vaan se on annettava viittaamalla tiet
tyjen tietojen aiottuun tiedoksiantamiseen.
4.
Kilpailulliset neuvottelumenettelyt voidaan toteuttaa vaiheittain si
ten, että neuvoteltavien ratkaisujen määrää rajoitetaan neuvottelun ai
kana soveltamalla tarjouskilpailukutsussa tai hankekuvauksessa määritet
tyjä hankintasopimuksen tekoperusteita. Hankintayksikön on ilmoitet
tava tämän mahdollisuuden käyttämisestä tarjouskilpailukutsussa tai
hankekuvauksessa.
5.
Hankintayksikön on jatkettava neuvottelua, kunnes se saa kartoi
tettua ratkaisumallit, joilla kyetään täyttämään sen määrittelemät tarpeet.
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6.
Kun hankintayksikkö on julistanut neuvottelun päättyneeksi ja tie
dottanut siitä osallistujille, sen on pyydettävä näitä jättämään lopulliset
tarjouksensa neuvottelun aikana esitettyjen ja määriteltyjen ratkaisujen
pohjalta. Tarjouksessa on oltava kaikki hankkeen toteuttamiseksi pyy
detyt ja tarpeelliset osat.

Kyseisiä tarjouksia voidaan hankintayksikön pyynnöstä selkeyttää, täs
mentää ja optimoida. Selkeytyksillä, täsmennyksillä, optimoinnilla tai
lisätiedoilla ei kuitenkaan saa muuttaa tarjouksen tai hankinnan olennai
sia osia, kuten tarjouskilpailukutsussa tai hankekuvauksessa esitettyjä
tarpeita ja vaatimuksia, jos kyseisten osien, tarpeiden ja vaatimusten
muutoksilla olisi todennäköisesti kilpailua vääristävä syrjivä vaikutus.

7.
Hankintayksiköiden on arvioitava saadut tarjoukset tarjouskilpailu
kutsussa tai hankekuvauksessa vahvistettujen sopimuksen tekoperustei
den mukaan.

Hankintayksikön pyynnöstä voidaan käydä neuvotteluja sen tarjoajan
kanssa, jonka on todettu tehneen hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouk
sen 82 artiklan 2 kohdan mukaisesti, tarjoukseen liittyvien rahoitussi
toumusten tai muiden tarjouksessa olevien ehtojen vahvistamiseksi vii
meistelemällä sopimusehdot, jos nämä neuvottelut eivät muuta tarjouk
sen tai julkisen hankinnan olennaisia näkökohtia, hankintailmoituksessa
tai hankekuvauksessa esitetyt tarpeet ja vaatimukset mukaan luettuina,
eivätkä uhkaa vääristää kilpailua tai aiheuttaa syrjintää.

8.
Hankintayksiköt voivat määritellä neuvotteluun osallistuville pal
kintoja tai maksuja.

49 artikla
Innovaatiokumppanuus
1.
Innovaatiokumppanuuksissa kaikki halukkaat talouden toimijat
voivat jättää osallistumishakemuksen 44 artiklan 4 kohdan b ja c ala
kohdan mukaisen tarjouskilpailukutsun perusteella toimittamalla tiedot,
jotka hankintayksikkö vaatii laatuun perustuvaa valintaa varten.

Hankinta-asiakirjoissa hankintayksikkö määrittelee innovatiivisen tuot
teen, palvelun tai rakennusurakan tarpeen, jota ei voida täyttää hankki
malla markkinoilla jo saatavilla olevia tuotteita, palveluja tai rakennu
surakoita. Sen on ilmoitettava, mitkä tämän kuvauksen osat sisältävät
vähimmäisvaatimukset, jotka kaikkien tarjousten on täytettävä. Vaa
timukset on esitettävä riittävän täsmällisesti, jotta talouden toimijat voi
vat kartoittaa tarvittavan ratkaisun luonteen ja laajuuden ja päättää, jät
tävätkö ne menettelyyn osallistumista koskevan hakemuksen.

Hankintayksikkö voi päättää perustaa innovaatiokumppanuuden joko
yhden tai useamman sellaisen kumppanin kanssa, jotka toteuttavat eril
lisiä tutkimus- ja kehittämistoimintoja.
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Osallistumishakemusten vastaanottamisen vähimmäismääräajaksi on
vahvistettava yleensä vähintään 30 päivää hankintailmoituksen lähettä
mispäivästä, eikä se missään tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 15
päivää. Menettelyyn voivat osallistua ainoastaan hankintayksikön toimi
tettujen tietojen arvioinnin perusteella kutsumat talouden toimijat. Han
kintayksiköt voivat rajata niiden sopivien ehdokkaiden lukumäärää,
jotka kutsutaan osallistumaan menettelyyn 78 artiklan 2 kohdassa sää
dettyä menettelyä noudattaen. Hankintasopimuksen ainoana tekoperus
teena saa olla hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen valitseminen
82 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

2.
Innovaatiokumppanuuden tavoitteena on innovatiivisen tuotteen,
palvelun tai rakennusurakan kehittäminen ja tämän tuloksena tuotetta
vien tavaroiden, palvelujen tai rakennusurakoiden ostaminen, jos ne
vastaavat hankintayksiköiden ja osallistujien sopimaa suoritustasoa ja
niiden sopimia enimmäiskustannuksia.

Innovaatiokumppanuus on jäsenneltävä peräkkäisiin vaiheisiin, jotka
vastaavat tutkimus- ja innovointiprosessin eri vaiheita. Näihin voi kuu
lua tavaroiden valmistaminen, palvelujen suorittaminen tai rakennusura
kan valmistuminen. Innovaatiokumppanuudessa on asetettava kumppa
neille välitavoitteita ja määrättävä korvauksen suorittamisesta asianmu
kaisina erinä.

Hankintayksikkö voi näiden tavoitteiden perusteella päättää kunkin vai
heen jälkeen, että se päättää innovaatiokumppanuuden tai, useiden
kumppanien kanssa perustetun innovaatiokumppanuuden tapauksessa,
vähentää kumppaneiden lukumäärää päättämällä yksittäisiä hankintaso
pimuksia, jos hankintayksikkö ilmoittanut hankinta-asiakirjoissa näistä
mahdollisuuksista ja niiden käyttämisen ehdoista.

3.
Jollei tässä artiklassa toisin säädetä, hankintayksiköiden on neuvo
teltava tarjoajien kanssa näiden jättämistä alustavista ja kaikista myö
hemmistä tarjouksista, lopullisia tarjouksia lukuun ottamatta, niiden si
sällön parantamiseksi.

Vähimmäisvaatimuksista ja sopimuksen tekoperusteista ei neuvotella.

4.
Neuvottelujen kuluessa hankintayksiköiden on varmistettava kaik
kien tarjoajien yhdenvertainen kohtelu. Ne eivät saa antaa syrjivällä
tavalla tietoja, jotka saattavat asettaa joitakin tarjoajia muita edullisem
paan asemaan. Niiden on ilmoitettava kirjallisesti kaikille tarjoajille,
joiden tarjouksia ei ole 5 kohdan mukaisesti hylätty, kaikista teknisen
eritelmän tai muiden hankinta-asiakirjojen muista kuin vähimmäisvaa
timuksia koskevista muutoksista. Kyseisten muutosten johdosta hankin
taviranomaisten on varattava tarjoajille riittävästi aikaa muuttaa tarjouk
siaan ja esittää mukautetut tarjouksensa tarvittaessa uudelleen.

Edellä olevan 39 artiklan mukaisesti hankintayksiköt eivät saa paljastaa
muille osallistujille minkään neuvotteluihin osallistuvan ehdokkaan tai
tarjoajan antamia luottamuksellisia tietoja ilman tämän suostumusta.
Tällaista suostumusta ei voida antaa yleispätevän poikkeuksen muodos
sa, vaan se on annettava viittaamalla tiettyjen tietojen aiottuun
tiedoksiantamiseen.
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5.
Innovaatiokumppanuusmenettelyissä käytävät neuvottelut voidaan
toteuttaa vaiheittain neuvoteltavien tarjousten määrän rajoittamiseksi so
veltamalla hankintailmoituksessa, kiinnostuksen vahvistamista koske
vassa pyynnössä tai hankinta-asiakirjoissa ilmoitettuja hankintasopimuk
sen tekoperusteita. Hankintayksikön on ilmoitettava tällaisen mahdolli
suuden käyttämisestä hankintailmoituksessa, kiinnostuksen vahvista
mista koskevassa pyynnössä tai hankinta-asiakirjoissa.

6.
Ehdokkaiden valinnassa hankintaviranomaisten on erityisesti so
vellettava perusteita, joilla arvioidaan ehdokkaiden valmiuksia tutkimuk
sen ja kehittämisen sekä innovatiivisten ratkaisujen kehittämisen ja to
teuttamisen alalla.

Ainoastaan sellaiset talouden toimijat, jotka hankintayksikkö on kutsu
nut vaadittujen tietojen arvioinnin perusteella, voivat esittää tutkimusta
ja kehittämistä koskevia hankkeita, joilla pyritään täyttämään hankinta
viranomaisen määrittelemät tarpeet, joita ei voida olemassa olevilla rat
kaisuilla toteuttaa.

Hankintayksikkö määrittelee hankinta-asiakirjoissa teollis- ja tekijän
oikeuksiin sovellettavat järjestelyt. Useiden kumppanien kanssa peruste
tun innovaatiokumppanuuden tapauksessa hankintayksikkö ei 39 artiklan
mukaisesti saa ilmaista toisille kumppaneille ratkaisuja, joita yksi kump
paneista on ehdottanut, eikä muita kumppanin innovaatiokumppanuuden
puitteissa tiedoksi antamia luottamuksellisia tietoja ilman kyseisen
kumppanin suostumusta. Tällaista suostumusta ei voida antaa yleispäte
vän poikkeuksen muodossa, vaan se on annettava viittaamalla tiettyjen
tietojen aiottuun tiedoksiantamiseen.

7.
Hankintayksikön on varmistettava, että kumppanuuden rakenne ja
erityisesti eri vaiheiden kesto ja arvo ilmentävät ehdotetun ratkaisun
innovatiivisuusastetta ja tutkimus- ja innovointitoimien kokonaisuutta
sellaisen innovatiivisen ratkaisun kehittämiseksi, jota ei ole vielä saa
tavilla markkinoilla. Ostettavien tavaroiden, palvelujen tai rakennusura
koiden ennakoitu arvo ei saa olla kohtuuton suhteessa niiden kehittämi
seksi tehtyyn investointiin.

50 artikla
Neuvottelumenettely ilman edeltävää tarjouskilpailukutsua
Hankintayksiköt voivat seuraavissa tapauksissa käyttää neuvottelume
nettelyä ilman edeltävää tarjouskilpailukutsua:

a) menettelyllä, johon sisältyy edeltävä tarjouskilpailu, ei ole saatu lain
kaan tarjouksia tai soveltuvia tarjouksia taikka yhtään osallistumis
hakemusta tai yhtään soveltuvaa osallistumishakemusta ei ole jätetty,
edellyttäen, että alkuperäisiä sopimusehtoja ei olennaisesti muuteta.
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Tarjousta ei pidetä soveltuvana, jos se on hankintasopimuksen kan
nalta tarpeeton eikä selvästikään täytä hankinta-asiakirjoissa määritel
tyjä hankintayksikön tarpeita ja vaatimuksia ilman oleellisia muu
toksia. Osallistumishakemusta ei pidetä soveltuvana, jos asianomai
nen talouden toimija on suljettava pois tai voidaan sulkea pois 78 ar
tiklan 1 kohdan tai 80 artiklan 1 kohdan nojalla tai jos se ei täytä
hankintayksikön 78 tai 80 artiklan nojalla vahvistamia
valintaperusteita;

b) hankintasopimus tehdään ainoastaan tutkimusta, kokeilua tai kehittä
mistä varten eikä taloudellisen hyödyn varmistamiseksi taikka
tutkimus- ja kehittämiskustannusten kattamiseksi, eikä tällaisen han
kintasopimuksen tekeminen rajoita myöhempien, erityisesti näitä tar
koituksia varten tehtävien hankintojen kilpailuttamista;

c) rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn
talouden toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi jostakin seuraa
vista syistä:

i) hankinnan tarkoituksena on ainutkertaisen taideteoksen tai tai
teellisen esityksen luominen tai hankkiminen;

ii) kilpailua ei ole teknisistä syistä;

iii) yksinoikeuksien suojelu, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan
luettuina.

Edellä ii ja iii alakohdassa säädettyjä poikkeuksia sovelletaan ainoas
taan silloin, kun järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole
eikä kilpailun puuttuminen johdu hankintaehtojen keinotekoisesta
kaventamisesta;

d) siinä määrin kuin se on ehdottoman tarpeellista, kun avoimille tai
rajoitetuille menettelyille taikka neuvottelumenettelyille, joita edeltää
tarjouskilpailukutsu, asetettuja määräaikoja ei voida hankintayksikön
kannalta ennalta arvaamattomista syistä aiheutuneen äärimmäisen kii
reen vuoksi noudattaa. Äärimmäisen kiireen perusteina mainitut olo
suhteet eivät missään tapauksessa saa johtua hankintayksiköstä;

e) kyseessä ovat tavarahankintasopimukset lisätoimitusten saamiseksi
alkuperäiseltä tavarantoimittajalta joko tavarantoimitusten tai laitteis
tojen osittaiseksi korvaamiseksi tai olemassa olevien tavarantoimitus
ten taikka laitteistojen laajentamiseksi ja kun tavarantoimittajan vaih
tamisen vuoksi hankintayksikkö joutuisi hankkimaan teknisiltä omi
naisuuksiltaan erilaista tavaraa, mikä johtaisi yhteensopimattomuu
teen tai suhteettomiin teknisiin vaikeuksiin käytön ja kunnossapidon
osalta;

f) kyseessä ovat uudet rakennustyöt tai palvelut, jotka ovat samanlais
ten, samojen hankintayksiköiden aiemman sopimuksen sopimuspuo
lena olleen sopimuskumppanin suorittamien palvelujen toistamista, ja
nämä rakennustyöt tai palvelut ovat yhdenmukaisia sellaisen perus
hankkeen kanssa, josta ensimmäinen sopimus tehtiin 44 artiklan 1
kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

02014L0025 — FI — 01.01.2018 — 002.001 — 52
▼B
Perushankkeessa on ilmoitettava mahdollisten lisäurakoiden tai -pal
velujen laajuudesta sekä edellytyksistä, joilla niitä koskeva hankin
tasopimus voidaan tehdä. Ensimmäisen hankkeen tarjouskilpailun
yhteydessä on ilmoitettava tämän menettelyn mahdollisesta käytöstä,
ja hankintayksiköiden on otettava huomioon lisäurakoiden tai -pal
velujen ennakoitu kokonaisarvo 15 ja 16 artiklaa soveltaessaan.

g) hankinta koskee raaka-ainepörssissä noteerattua ja sieltä ostettua
tavaraa;

h) hankinnat tehdään poikkeuksellisen edullisesti käyttämällä hyödyksi
hyvin lyhyen ajan voimassa olevaa erityisen edullista tarjousta hank
kia
tavaraa
huomattavasti
tavanomaisia
markkinahintoja
halvemmalla;

i) tavaraa tai palveluja hankitaan erityisen edullisesti joko liiketoimin
tansa lopullisesti lopettavalta tavarantoimittajalta tai maksukyvyttö
myysmenettelyn selvittäjältä, velkojien kanssa tehdyllä sopimuksella
tai samankaltaisella kansallisten säännösten tai määräysten mukai
sella menettelyllä;

j) palveluhankintasopimus tehdään tämän direktiivin mukaisesti järjes
tetyn suunnittelukilpailun tuloksena ja se on suunnittelukilpailun
sääntöjen mukaan tehtävä suunnittelukilpailun voittajan kanssa tai,
jos voittajia on useita, näistä jonkun kanssa;

II LUKU

Sähköisissä ja yhdistetyissä hankinnoissa käytettävät tekniikat ja
välineet
51 artikla
Puitejärjestelyt
1.
Hankintayksiköt voivat tehdä puitejärjestelyjä edellyttäen, että ne
soveltavat tässä direktiivissä säädettyjä menettelyjä.

Puitejärjestelyllä tarkoitetaan yhden tai useamman hankintayksikön ja
yhden tai useamman talouden toimijan välistä sopimusta, jonka tarkoi
tuksena on vahvistaa tietyn ajan kuluessa tehtäviä hankintasopimuksia
koskevat ehdot, erityisesti hinnat ja tarvittaessa ennakoidut määrät.

Puitejärjestelyn enimmäiskesto on kahdeksan vuotta lukuun ottamatta
poikkeustapauksia, joissa se on asianmukaisesti perusteltua erityisesti
puitejärjestelyn kohteen vuoksi.

2.
Puitejärjestelyyn perustuvat hankintasopimukset on tehtävä objek
tiivisin säännöin ja perustein, mihin voi sisältyä niiden talouden toimi
joiden uudelleen kilpailuttaminen, jotka olivat puitejärjestelyn osapuolia
sitä tehtäessä. Nämä säännöt ja perusteet on vahvistettava puitejärjeste
lyn hankinta-asiakirjoissa.
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Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuilla objektiivisilla säännöillä ja pe
rusteilla varmistetaan järjestelyyn osallistuvien talouden toimijoiden yh
denvertainen kohtelu. Kun järjestelyyn sisältyy uudelleenkilpailuttami
nen, hankintayksiköiden on asetettava riittävän pitkä määräaika kuhun
kin yksittäiseen hankintasopimukseen liittyvien tarjouksien jättämiselle
ja tehtävä kukin hankintasopimus sen tarjoajan kanssa, joka on esittänyt
puitejärjestelyn eritelmissä vahvistettujen hankintasopimuksen tekope
rusteiden perusteella parhaan tarjouksen.
Hankintayksiköt eivät saa käyttää puitejärjestelyjä sääntöjenvastaisesti
eivätkä siten, että estetään, rajoitetaan tai vääristetään kilpailua.

52 artikla
Dynaamiset hankintajärjestelmät
1.
Hankintayksiköt voivat käyttää dynaamista hankintajärjestelmää
tavanomaisiin hankintoihin, jotka ovat markkinoilla yleisesti saatavilla
sellaisin ominaisuuksin, jotka täyttävät hankintayksiköiden tarpeet. Dy
naaminen hankintajärjestelmä on toteutettava täysin sähköisenä proses
sina, ja sen on oltava koko hankintajärjestelmän keston ajan avoin kai
kille valintaperusteet täyttäville talouden toimijoille. Se voidaan jakaa
tuotteiden, rakennusurakoiden tai palvelujen luokkiin, jotka on mää
ritelty objektiivisesti asianomaisessa luokassa tehtävän hankinnan omi
naisuuksien perusteella. Ominaisuuksiin voivat kuulua tehtävien yksit
täisten hankintasopimusten suurin sallittu suuruus tai tietty maantieteel
linen alue, jolla yksittäiset sopimukset tullaan toteuttamaan.
2.
Tehdäkseen hankinnan dynaamista hankintajärjestelmää käyttäen
hankintayksiköiden on noudatettava rajoitetun menettelyn sääntöjä.
Kaikki valintaperusteet täyttävät ehdokkaat on hyväksyttävä järjestel
mään, eikä järjestelmään hyväksyttävien ehdokkaiden määrää saa rajoit
taa 78 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Jos hankintayksiköt ovat jakaneet
järjestelmän tuotteiden, rakennusurakoiden tai palvelujen luokkiin tämän
artiklan 1 kohdan mukaisesti, niiden on täsmennettävä kuhunkin luok
kaan sovellettavat valintaperusteet.
Sen estämättä, mitä 46 artiklassa säädetään, noudatetaan seuraavia mää
räaikoja:
a) osallistumishakemusten vastaanottamisen vähimmäismääräajaksi on
vahvistettava yleensä vähintään 30 päivää hankintailmoituksen lähet
tämispäivästä tai, jos tarjouskilpailuun kutsutaan ohjeellisella
kausi-ilmoituksella, kiinnostuksen vahvistamispyynnön lähettämis
päivästä, eikä se missään tapauksessa saa olla lyhyempi kuin 15
päivää. Sen jälkeen kun ensimmäinen tarjouspyyntö ensimmäistä
yksittäistä dynaamisen hankintajärjestelmän puitteissa tehtävää han
kintaa varten on lähetetty, ei sovelleta muita osallistumishakemusten
vastaanottamisen määräaikoja;
b) vähimmäismääräaika tarjousten vastaanottamiselle on vähintään 10
päivää tarjouspyynnön lähettämispäivästä. Tällöin sovelletaan 46 ar
tiklan 2 kohdan toista ja kolmatta alakohtaa.
3.
Kaikki dynaamiseen hankintajärjestelmään liittyvä viestintä on
hoidettava yksinomaan sähköisessä muodossa 40 artiklan 1, 3, 5 ja 6
kohdan mukaisesti.
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4.
Tehdäkseen hankintasopimuksia dynaamista hankintajärjestelmää
käyttäen hankintayksiköiden on

a) julkaistava tarjouskilpailukutsu mainiten selvästi, että kyseessä on
dynaaminen hankintajärjestelmä;

b) ilmoitettava hankinta-asiakirjoissa vähintään suunniteltujen hankinto
jen luonne ja arvioitu määrä sekä kaikki tarvittavat tiedot hankinta
järjestelmästä, mukaan lukien se, miten dynaaminen hankintajärjes
telmä toimii, käytettävistä sähköisistä välineistä ja viestintäyhteyttä
koskevista teknisistä järjestelyistä ja eritelmistä;

c) ilmoitettava mahdollinen tuotteiden, rakennusurakoiden tai palvelu
jen jakaminen luokkiin ja luokkien ominaisuudet;

d) asetettava hankinta-asiakirjat vapaasti, suoraan ja kokonaan kaikkien
saataville järjestelmän keston ajaksi 73 artiklan mukaisesti.

5.
Hankintayksiköiden on dynaamisen hankintajärjestelmän koko
keston ajan annettava kaikille talouden toimijoille mahdollisuus pyytää
saada osallistua järjestelmään 2 kohdassa tarkoitettujen edellytysten mu
kaisesti. Hankintayksiköiden on saatettava tällaisten hakemusten valin
taperusteiden mukainen arviointi päätökseen 10 työpäivän kuluessa ha
kemusten vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan pidentää 15 työpäi
vään yksittäistapauksissa, jos se on perusteltua erityisesti siksi, että on
tarkasteltava täydentäviä asiakirjoja tai muutoin tarkistettava valintape
rusteiden täyttyminen.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, niin kauan
kuin dynaamisen hankintajärjestelmän ensimmäistä yksittäistä hankintaa
koskevaa tarjouspyyntöä ei ole lähetetty, hankintayksiköt voivat piden
tää arviointiaikaa, jos pidennetyn arviointiajan kuluessa ei julkaista tar
jouspyyntöä. Hankintayksiköiden on ilmoitettava hankinta-asiakirjoissa,
kuinka pitkää pidennettyä arviointiaikaa ne aikovat soveltaa.

Hankintayksiköiden on ilmoitettava mahdollisimman pian asianomai
selle talouden toimijalle, onko se hyväksytty dynaamiseen hankintajär
jestelmään.

6.
Hankintayksiköiden on 74 artiklan mukaisesti pyydettävä kaikkia
dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjä tarjoajia jättämään tar
jous kustakin yksittäisestä järjestelmän puitteissa tehtävästä hankinnasta.
Jos dynaaminen hankintajärjestelmä on jaettu rakennusurakoiden, tuot
teiden tai palvelujen luokkiin, hankintayksiköiden on pyydettävä kaikkia
asianomaista tiettyä hankintaa vastaavaan luokkaan hyväksyttyjä osallis
tujia esittämään tarjous.

Niiden on tehtävä hankintasopimus sen tarjoajan kanssa, joka on esittä
nyt parhaan tarjouksen niiden hankintasopimuksen tekoperusteiden mu
kaisesti, jotka mainitaan dynaamisen hankintajärjestelmän toteuttami
seksi käytetyssä hankintailmoituksessa, kiinnostuksen vahvistamispyyn
nössä tai, jos tarjouskilpailuun kutsutaan ilmoituksella kelpuuttamisjär
jestelmästä, tarjouspyynnössä. Perusteet voidaan tarvittaessa määritellä
yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnössä.
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7.
Hankintayksiköt, jotka 80 artiklan nojalla soveltavat direktiivissä
2014/24/EU säädettyjä poissulkemis- ja valintaperusteita, voivat milloin
tahansa dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana vaatia hyväksyt
tyjä osallistujia toimittamaan mainitun direktiivin 59 artiklan 1 kohdassa
tarkoitetun uudistetun ja päivitetyn oman lausunnon viiden työpäivän
kuluessa pyynnön esittämispäivästä.
Dynaamisen hankintajärjestelmän koko keston ajan sovelletaan 59 artik
lan 2–4 kohtaa.
8.
Hankintayksiköiden on ilmoitettava dynaamisen hankintajärjestel
män kesto tarjouskilpailukutsussa. Niiden on ilmoitettava komissiolle
keston muutoksesta seuraavia vakiolomakkeita käyttäen:
a) jos järjestelmän kestoa muutetaan järjestelmän voimassaoloa päättä
mättä, käytetään lomaketta, jota käytettiin alun perin dynaamisen
hankintajärjestelmän tarjouskilpailukutsussa;
b) jos järjestelmän voimassaolo on päättynyt, käytetään 70 artiklassa
tarkoitettua jälki-ilmoitusta.
9.
Dynaamisesta hankintajärjestelmästä kiinnostuneelta tai sen osa
puolena olevilta talouden toimijoilta ei saa ennen dynaamisen hankinta
järjestelmän voimassaolokautta tai sen aikana veloittaa maksuja.

53 artikla
Sähköiset huutokaupat
1.
Hankintayksiköt voivat käyttää sähköisiä huutokauppoja, joissa
tarjousten tietyistä osista esitetään uusia alennettuja hintoja ja/tai uusia
arvoja.
Tätä varten hankintayksiköiden on järjestettävä sähköinen huutokauppa
toistuvana sähköisenä menettelynä, joka toteutetaan sen jälkeen, kun
tarjouksille on tehty alustava kokonaisarviointi, joka mahdollistaa niiden
asettamisen paremmuusjärjestykseen automaattisia arviointimenetelmiä
käyttäen.
Tietyistä palveluhankintasopimuksista ja tietyistä rakennusurakkasopi
muksista, joiden kohteena on immateriaalisia suorituksia, kuten raken
nusurakoiden suunnittelua, joita ei voida asettaa järjestykseen automaat
tisilla arviointimenetelmillä, ei saa järjestää sähköisiä huutokauppoja.
2.
Hankintayksiköt voivat päättää avoimissa tai rajoitetuissa menette
lyissä taikka neuvottelumenettelyissä, joita edeltää tarjouskilpailukutsu,
että ennen hankintasopimuksen tekemistä käydään sähköinen huu
tokauppa, kun hankinta-asiakirjojen sisältö, erityisesti tekniset eritelmät,
voidaan laatia riittävän tarkasti.
Sähköistä huutokauppaa voidaan käyttää samoissa olosuhteissa puitejär
jestelyn osapuolten kilpailuttamisessa uudelleen 51 artiklan 2 kohdan
mukaisesti, sekä 52 artiklassa tarkoitetun dynaamisen hankintajärjestel
män puitteissa tehtävän hankintasopimuksen kilpailuttamisessa.
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3.
Sähköisen huutokaupan on perustuttava johonkin seuraavista tar
jousten osatekijöistä:
a) ainoastaan hintoihin, jos hankintasopimus tehdään ainoastaan hinnan
perusteella;
b) hintoihin ja/tai hankinta-asiakirjoissa ilmoitettujen tarjoukseen sisäl
tyvien tekijöiden uusiin arvoihin, jos hankintasopimus tehdään par
haan hinta-laatusuhteen perusteella tai alhaisimmat kustannukset si
sältävän tarjouksen perusteella käyttäen kustannustehokkuusmallia.
4.
Hankintayksiköiden, jotka päättävät järjestää sähköisen huutokau
pan, on ilmoitettava asiasta hankintailmoituksessa, kiinnostuksen vah
vistamispyynnössä tai, jos tarjouskilpailuun kutsutaan ilmoituksella kel
puuttamisjärjestelmästä, tarjouspyynnössä. Hankinta-asiakirjoissa on ol
tava vähintään liitteessä VII esitetyt tiedot.
5.
Ennen sähköisen huutokaupan toteuttamista hankintayksiköiden on
tehtävä tarjousten alustava kokonaisarviointi hankintasopimuksen vah
vistetun tekoperusteen tai -perusteiden mukaisesti ja niille vahvistettujen
painotusten mukaisesti.
Tarjous on katsottava hyväksyttäväksi, jos sen on tehnyt tarjoaja, jota ei
ole suljettu pois 78 artiklan 1 kohdan tai 80 artiklan 1 kohdan nojalla,
joka täyttää 78 ja 80 artiklan mukaiset valintaperusteet ja jonka tarjous
vastaa teknisiä eritelmiä olematta tarjouspyynnön vastainen tai hyväk
symiskelvoton taikka soveltumaton.
Tarjouspyyntöä vastaamattomina on pidettävä erityisesti tarjouksia, jotka
eivät ole hankinta-asiakirjojen mukaisia, jotka on saatu liian myöhään,
joiden osalta on todisteita kilpailunvastaisesta yhteistyöstä tai korrupti
osta tai jotka hankintaviranomainen on todennut poikkeuksellisen alhai
siksi. Tarjouksia ei voida pitää hyväksyttävinä varsinkaan silloin, kun
tarjoaja ei täytä pätevyysvaatimuksia tai kun niiden hinta ylittää hankin
taviranomaisen budjetin, joka on määritelty ja dokumentoitu ennen han
kintamenettelyn aloittamista.
Tarjousta ei pidetä soveltuvana, jos se on hankintasopimuksen kannalta
tarpeeton eikä selvästikään täytä hankinta-asiakirjoissa määriteltyjä han
kintayksikön tarpeita ja vaatimuksia ilman oleellisia muutoksia. Osallis
tumishakemusta ei pidetä soveltuvana, jos asianomainen talouden toi
mija on suljettava pois tai voidaan sulkea pois 78 artiklan 1 kohdan tai
80 artiklan 1 kohdan nojalla tai jos se ei täytä hankintayksikön 78 tai
80 artiklan nojalla vahvistamia valintaperusteita.
Kaikki hyväksyttävän tarjouksen jättäneet tarjoajat on kutsuttava saman
aikaisesti sähköisessä muodossa osallistumaan sähköiseen huutokaup
paan käyttäen – ilmoitetusta päivämäärästä ja kellonajasta alkaen –
yhteyksiä kutsussa esitettyjen ohjeiden mukaisesti. Sähköinen huu
tokauppa voidaan käydä useissa peräkkäisissä vaiheissa. Sähköinen huu
tokauppa saa alkaa aikaisintaan kahden työpäivän kuluttua kutsujen
lähettämispäivästä.
6.
Kutsuun on liitettävä asianomaista tarjoajaa koskevan, 82 artiklan
5 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun painotuksen mukaisesti
tehdyn kokonaisarvioinnin tulokset.
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Kutsussa on ilmoitettava myös matemaattinen kaava, jonka mukaan uusi
järjestys määräytyy sähköisessä huutokaupassa esitettyjen uusien hinto
jen ja/tai uusien arvojen perusteella automaattisesti. Lukuun ottamatta
tapauksia, joissa kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous määritetään yk
sinomaan hinnan perusteella, kyseinen kaava sisältää kaikkien kokonais
taloudellisesti edullisimman tarjouksen määrittämiseksi valittujen perus
teiden suhteellisen painotuksen tarjouskilpailukutsuna käytettävän ilmoi
tuksen tai muiden hankinta-asiakirjojen mukaisena. Tätä varten mahdol
liset hintahaarukat on kuitenkin esitettävä ennalta määrättynä arvona.

Jos hyväksytään vaihtoehtoja, kullekin vaihtoehdolle on määriteltävä
erillinen kaava.

7.
Sähköisen huutokaupan jokaisessa vaiheessa hankintayksiköiden
on toimitettava välittömästi kaikille tarjoajille riittävät tiedot, joiden
perusteella tarjoajat voivat milloin tahansa tarkistaa keskinäisen järjes
tyksensä. Hankintayksiköt voivat myös toimittaa muita tietoja muista
tarjotuista hinnoista tai arvoista, edellyttäen että tästä ilmoitetaan eritel
missä. Ne voivat myös ilmoittaa milloin tahansa kyseiseen huutokaup
pavaiheeseen osallistuvien lukumäärän. Ne eivät kuitenkaan saa missään
tapauksessa paljastaa tarjoajien henkilöllisyyttä sähköisen huutokaupan
eri vaiheiden aikana.

8.
Hankintayksiköiden on päätettävä sähköinen huutokauppa yhdellä
tai useammalla seuraavista tavoista:

a) etukäteen vahvistettuna päivänä ja kellonaikana;

b) kun niille ei enää tarjota uusia hintoja tai arvoja, jotka vastaavat
vähimmäiseroja koskevia vaatimuksia, edellyttäen että ne ovat etu
käteen ilmoittaneet ajan, joka viimeisen tarjouksen vastaanottami
sesta saa kulua, ennen kuin ne lopettavat sähköisen huutokaupan; tai

c) kun etukäteen ilmoitettu määrä huutokaupan eri vaiheita on suoritettu
loppuun.

Jos hankintayksiköt aikovat päättää sähköisen huutokaupan ensimmäi
sen alakohdan c alakohdan mukaisesti soveltaen mahdollisesti lisäksi
ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitettuja järjestelyjä, huu
tokauppaan osallistumista koskevassa kutsussa on ilmoitettava huu
tokaupan kunkin vaiheen aikataulu.

9.
Päätettyään sähköisen huutokaupan hankintayksiköiden on tehtävä
hankintasopimus 82 artiklan mukaisesti sähköisen huutokaupan tulosten
perusteella.

54 artikla
Sähköiset luettelot
1.
Jos sähköisten viestintämuotojen käyttö on pakollista, hankintayk
siköt voivat vaatia, että tarjoukset esitetään sähköisen luettelon muo
dossa tai että niihin liitetään sähköinen luettelo.
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Jäsenvaltiot voivat tehdä sähköisten luetteloiden käytön pakolliseksi tie
tyntyyppisissä hankinnoissa.

Sähköisen luettelon muodossa esitettäviin tarjouksiin voidaan liittää
muita tarjousta täydentäviä asiakirjoja.

2.
Ehdokkaiden tai tarjoajien on laadittava sähköiset luettelot voidak
seen osallistua yksittäiseen hankintamenettelyyn hankintayksikön vah
vistamien teknisten eritelmien ja muodon mukaisesti.

Lisäksi sähköisten luetteloiden on oltava sähköisiä viestintävälineitä
koskevien vaatimusten ja hankintayksikön 40 artiklan mukaisesti vah
vistamien muiden vaatimusten mukaisia.

3.
Jos tarjousten esittäminen sähköisen luettelon muodossa sallitaan
tai jos sitä edellytetään, hankintayksiköiden on

a) mainittava siitä hankintailmoituksessa, kiinnostuksen vahvistamis
pyynnössä tai, jos tarjouskilpailuun kutsutaan ilmoituksella kelpuut
tamisjärjestelmästä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa;

b) ilmoitettava hankinta-asiakirjoissa kaikki 40 artiklan 6 kohdan no
jalla tarvittavat luetteloon liittyvät tiedot, jotka koskevat muotoa,
käytettäviä sähköisiä laitteita sekä viestintäyhteyttä koskevia teknisiä
järjestelyjä ja eritelmiä.

4.
Jos on tehty puitejärjestely useamman kuin yhden talouden toimi
jan kanssa sähköisten luetteloiden muodossa tehtyjen tarjousten perus
teella, hankintayksiköt voivat päättää, että uudelleenkilpailuttaminen yk
sittäisten hankintasopimusten tekemiseksi tapahtuu päivitettyjen luette
loiden perusteella. Tällaisessa tapauksessa hankintayksiköiden on käy
tettävä jotakin seuraavista menetelmistä:

a) hankintayksiköt kutsuvat tarjoajat esittämään uudelleen sähköiset
luettelonsa, jotka on mukautettu kyseisen hankintasopimuksen vaa
timuksiin; tai

b) hankintayksiköt ilmoittavat tarjoajille, että ne aikovat koota jo toimi
tetuista sähköisistä luetteloista tiedot, joita tarvitaan kyseisen hankin
tasopimuksen vaatimuksiin mukautettujen tarjousten muodostamisek
si, edellyttäen, että tämän menetelmän käytöstä on ilmoitettu puite
järjestelyn hankinta-asiakirjoissa.

5.
Jos hankintayksiköt kilpailuttavat tietyt hankintasopimukset uudel
leen 4 kohdan b alakohdan mukaisesti, niiden on ilmoitettava tarjoajille
päivä ja kellonaika, jolloin ne aikovat koota kyseisen yksittäisen han
kintasopimuksen vaatimuksiin mukautettujen tarjousten muodostami
seksi tarvittavat tiedot ja annettava tarjoajille mahdollisuus kieltää täl
lainen tietojen kokoaminen.

Hankintayksiköiden on varattava riittävä aika ilmoittamisen ja tietojen
tosiasiallisen kokoamisen välille.
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Ennen hankintasopimuksen tekemistä hankintayksiköiden on esitettävä
kootut tiedot asianomaiselle tarjoajalle ja annettava sille tilaisuus oikai
suihin tai vahvistaa, ettei tällä tavoin muodostetussa tarjouksessa ole
asiavirheitä.

6.
Hankintayksiköt voivat tehdä dynaamiseen hankintajärjestelmään
perustuvia hankintasopimuksia vaatimalla, että tiettyyn sopimukseen liit
tyvät tarjoukset on jätettävä sähköisen luettelon muodossa.

Hankintayksiköt voivat myös tehdä dynaamiseen hankintajärjestelmään
perustuvia hankintasopimuksia 4 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan mu
kaisesti, edellyttäen että dynaamiseen hankintajärjestelmään osallistu
mista koskevaan pyyntöön on liitetty sähköinen luettelo hankintayksi
kön vahvistamien teknisten eritelmien mukaisesti ja vaaditussa muodos
sa. Ehdokkaiden on täydennettävä tätä luetteloa myöhemmin, kun niille
ilmoitetaan hankintayksikön aikomuksesta muodostaa tarjouksia 4 koh
dan b alakohdassa säädetyllä menettelyllä.

55 artikla
Yhteishankintatoiminnot ja yhteishankintayksiköt
1.
Jäsenvaltiot voivat säätää, että hankintayksiköt voivat hankkia ra
kennusurakoita, tavaroita ja/tai palveluja yhteishankintayksiköltä, joka
tarjoaa 2 artiklan 10 kohdan a alakohdassa tarkoitettua
yhteishankintatoimintaa.

Jäsenvaltiot voivat myös säätää, että hankintayksiköt voivat hankkia
rakennusurakoita, tavaroita ja palveluja käyttäen yhteishankintayksikön
tekemiä hankintasopimuksia, käyttäen yhteishankintayksikön toteuttamia
dynaamisia hankintajärjestelmiä tai käyttäen 2 artiklan 10 kohdan b
alakohdassa tarkoitettua yhteishankintatoimintaa tarjoavan yhteishankin
tayksikön tekemää puitejärjestelyä. Jos muut hankintayksiköt saavat
käyttää yhteishankintayksikön toteuttamaa dynaamista hankintajärjestel
mää, asia on mainittava kyseisen dynaamisen hankintajärjestelmän pe
rustamista koskevassa tarjouskilpailukutsussa.

Jäsenvaltiot voivat ensimmäisen ja toisen alakohdan osalta säätää, että
tiettyjen hankintojen tekemiseen on käytettävä yhteishankintayksiköitä
tai yhtä tai useampaa tiettyä yhteishankintayksikköä.

2.
Hankintayksikön katsotaan täyttävän tämän direktiivin mukaiset
velvoitteensa, jos se hankkii tavaroita tai palveluja yhteishankintayksi
költä, joka tarjoaa 2 artiklan 10 kohdan a alakohdassa tarkoitettua
yhteishankintatoimintaa.

Hankintayksikön katsotaan niin ikään täyttävän tämän direktiivin mu
kaiset velvoitteensa, jos se hankkii rakennusurakoita, tavaroita tai pal
veluja käyttäen yhteishankintayksikön tekemiä hankintasopimuksia,
käyttäen yhteishankintayksikön toteuttamia dynaamisia hankintajärjestel
miä tai käyttäen 2 artiklan 10 kohdan b alakohdassa tarkoitettua yhteis
hankintatoimintaa tarjoavan yhteishankintayksikön tekemää puitejärjes
telyä.
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Asianomaisen hankintayksikön on kuitenkin vastattava tämän direktiivin
mukaisten velvoitteidensa täyttämisestä esimerkiksi seuraavien itse tote
uttamiensa osien osalta:
a) hankintasopimuksen tekeminen dynaamisella hankintajärjestelmällä,
jonka toteuttaa yhteishankintayksikkö; tai
b) uudelleen kilpailuttaminen yhteishankintayksikön tekemän puitejär
jestelyn nojalla.
3.
Kaikki yhteishankintayksikön toteuttamat hankintamenettelyt on
toteutettava käyttäen sähköisiä viestintämuotoja 40 artiklassa vahvistet
tujen vaatimusten mukaisesti.
4.
Hankintayksiköt voivat tehdä yhteishankintayksikön kanssa palve
luhankintasopimuksen yhteishankintatoimintojen suorittamisesta sovelta
matta tämän direktiivin mukaisia menettelyjä.
Tällaisiin palveluhankintasopimuksiin voi sisältyä myös hankintojen tu
kitoimintojen suorittaminen.

56 artikla
Tilapäiset yhteishankinnat
1.
Kaksi hankintaviranomaista tai useampi hankintaviranomainen
voivat sopia tiettyjen yksittäisten hankintojen toteuttamisesta yhteisesti.
2.
Jos hankintamenettely toteutetaan kokonaisuudessaan yhteisesti
kaikkien asianomaisten hankintayksiköiden nimissä ja puolesta, ne vas
taavat yhdessä tämän direktiivin mukaisista velvollisuuksistaan. Tämä
koskee myös tapauksia, joissa yksi hankintayksikkö yksinään hallinnoi
hankintamenettelyä sekä omasta puolestaan että muiden asianomaisten
hankintayksiköiden puolesta.
Jos hankintamenettelyä ei toteuteta kokonaisuudessaan asianomaisten
hankintayksiköiden nimissä ja puolesta, niiden on vastattava yhdessä
ainoastaan yhteisesti toteutetuista osista. Kunkin hankintayksikön on
vastattava ainoastaan tämän direktiivin mukaisten omien velvoitteidensa
täyttämisestä omissa nimissään ja omasta puolestaan toteuttamiensa
osien osalta.

57 artikla
Hankinnat, joihin osallistuu hankintayksiköitä eri jäsenvaltioista
1.
Eri jäsenvaltioiden hankintayksiköt voivat tehdä hankintasopimuk
sia yhdessä jollakin tässä artiklassa säädetyistä tavoista, sanotun kuiten
kaan rajoittamatta 28–31 artiklan soveltamista.
Hankintayksiköt eivät saa käyttää tässä artiklassa säädettyjä tapoja vält
tääkseen omassa jäsenvaltiossaan niihin sovellettavien unionin lainsää
dännön
mukaisten pakollisten julkisoikeudellisten säännösten
soveltamisen.
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2.
Jäsenvaltio ei saa kieltää hankintayksiköitään käyttämästä toisessa
jäsenvaltiossa
sijaitsevien
yhteishankintayksiköiden
tarjoamia
yhteishankintatoimintoja.
Yhteishankintayksikön, joka sijaitsee toisessa jäsenvaltiossa kuin han
kintayksikkö, tarjoamien yhteishankintatoimintojen osalta jäsenvaltiot
voivat kuitenkin halutessaan tarkentaa, että niiden hankintayksiköt voi
vat käyttää ainoastaan 2 artiklan 10 kohdan joko a tai b alakohdassa
määriteltyjä yhteishankintatoimintoja.
3.
Toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan yhteishankintayksikön suoritta
essa yhteishankintatoimintoja on noudatettava yhteishankintayksikön si
jaintijäsenvaltion kansallisia säännöksiä.
Yhteishankintayksikön sijaintijäsenvaltion kansallisia säännöksiä on so
vellettava myös seuraaviin:
a) hankintasopimuksen tekeminen dynaamisessa hankintajärjestelmässä;
b) uudelleenkilpailuttaminen puitejärjestelyn nojalla.
4.
Useat eri jäsenvaltioiden hankintayksiköt voivat yhdessä tehdä
hankintasopimuksen, tehdä puitejärjestelyn tai toteuttaa dynaamisen han
kintajärjestelmän. Ne voivat myös tehdä hankintasopimuksia puitejärjes
telyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän perusteella. Jollei tarpeelli
sista seikoista määrätä asianomaisten jäsenvaltioiden välisessä kansain
välisessä sopimuksessa, osallistuvien hankintayksiköiden on tehtävä so
pimus, jossa määritetään
a) sopimuspuolten tehtävät ja asiaankuuluvat sovellettavat kansalliset
säännökset;
b) hankintamenettelyn sisäinen rakenne, mukaan lukien menettelyn hal
linnointi„ hankittavien rakennusurakoiden, tavaroiden tai palvelujen
jakaminen ja hankintasopimusten tekeminen. Osallistuva hankintayk
sikkö täyttää tämän direktiivin mukaisia velvollisuuksiaan, kun se
ostaa rakennusurakoita, tavaroita tai palveluja hankintayksiköltä,
joka on vastuussa hankintamenettelystä. Määrittäessään tehtäviä ja
a alakohdassa tarkoitettua sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä
osallistuvat hankintayksiköt voivat jakaa tietyt tehtävät keskenään
ja määrittää niiden kunkin jäsenvaltion kansalliseen lainsäädäntöön
kuuluvat sovellettavat kansalliset säännökset.
Tehtävien jakoon ja sovellettavaan kansalliseen lainsäädäntöön on vii
tattava yhteisiä hankintasopimuksia koskevissa hankinta-asiakirjoissa.
5.
Jos useat eri jäsenvaltioiden hankintayksiköt ovat perustaneet yh
teisen yksikön, mukaan lukien Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen (EY) N:o 1082/2006 (1) mukaiset eurooppalaiset alueellisen
yhteistyön yhtymät tai muut unionin oikeuden mukaisesti perustetut
yksiköt, osallistuvien hankintayksiköiden on sovittava yhteisen yksikön
toimivaltaisen elimen tekemällä päätöksellä siitä, minkä jäsenvaltion
hankintasääntöjä sovelletaan:
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1082/2006, annettu
5 päivänä heinäkuuta 2006, eurooppalaisesta alueellisen yhteistyön yhtymäs
tä (EAYY) (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 19).
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a) sen jäsenvaltion kansallisia säännöksiä, jossa yhteisellä yksiköllä on
sääntömääräinen kotipaikka;

b) sen jäsenvaltion kansallisia säännöksiä, jossa yhteinen yksikkö har
joittaa toimintaansa.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua sopimusta voidaan joko soveltaa
määräämättömän ajan, jos se vahvistetaan yhteisen yksikön perustamis
asiakirjassa, tai sopimuksen soveltaminen voidaan rajata koskemaan
tiettyä ajanjaksoa, tietyntyyppisiä hankintasopimuksia taikka yhden tai
useamman yksittäisen hankintasopimuksen tekemistä.

III LUKU

Menettelyn kulku
1 jakso
Valmisteluvaihe
58 artikla
Alustavat markkinakartoitukset
Ennen hankintamenettelyn aloittamista hankintayksiköt voivat toteuttaa
markkinakartoituksia valmistellakseen hankintaa ja ilmoittaakseen talou
den
toimijoille
hankintaa
koskevista
suunnitelmistaan
ja
vaatimuksistaan.

Tätä varten hankintaviranomaiset voivat esimerkiksi pyytää tai hyväksyä
neuvoja riippumattomilta asiantuntijoilta tai viranomaisilta taikka mark
kinatoimijoilta. Näitä neuvoja voidaan käyttää hankintamenettelyn suun
nittelussa ja toteuttamisessa, edellyttäen että tällaiset neuvot eivät vää
ristä kilpailua eivätkä riko syrjimättömyyden ja avoimuuden periaatteita.

59 artikla
Ehdokkaiden tai tarjoajien osallistuminen hankinnan valmisteluun
Jos ehdokas tai tarjoaja taikka ehdokkaaseen tai tarjoajaan liittyvä yritys
on antanut neuvoja hankintayksikölle, joko 58 artiklan puitteissa tai
muutoin, taikka muulla tavoin osallistunut hankintamenettelyn valmiste
luun, hankintayksikön on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet sen
varmistamiseksi, ettei kyseisen ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen
vääristä kilpailua.

Toimenpiteitä ovat muun muassa sellaisten tietojen toimittaminen muille
ehdokkaille ja tarjoajille, jotka on saatu tai annettu ehdokkaan tai tar
joajan osallistuessa hankintamenettelyn valmisteluun tai jotka ovat tu
losta tällaisesta osallistumisesta, sekä riittävien määräaikojen vahvista
minen tarjousten vastaanottamiselle. Asianomaisen ehdokkaan tai tarjoa
jan saa sulkea pois hankintamenettelystä vain, jos ei ole olemassa muita
keinoja varmistaa yhdenvertaisen kohtelun periaatteen noudattamista.
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Ennen poissulkemista ehdokkaille tai tarjoajille on annettava tilaisuus
osoittaa, ettei niiden osallistuminen hankintamenettelyn valmisteluun
johda kilpailun vääristymiseen. Toteutetut toimenpiteet on dokumentoi
tava 100 artiklassa säädetyn erillisen selvityksen muodossa.

60 artikla
Tekniset eritelmät
1.
Liitteessä VIII olevassa 1 kohdassa määritellyt tekniset eritelmät
on esitettävä hankinta-asiakirjoissa. Teknisissä eritelmissä on vahvistet
tava rakennusurakoilta, palveluilta tai tavaroilta vaadittavat
ominaisuudet.

Näissä ominaisuuksissa voidaan viitata myös tiettyyn rakennusurakoi
den, tavaroiden tai palvelujen tuotantoprosessiin tai -menetelmään tai
tiettyyn prosessiin tai menetelmään rakennusurakoiden, tavaroiden tai
palvelujen suorittamisessa taikka tiettyyn prosessiin niiden elinkaaren
jossakin muussa vaiheessa silloinkin, kun kyseiset tekijät eivät kuulu
niihin fyysisenä osana edellyttäen, että ne liittyvät hankinnan kohteeseen
ja ovat oikeasuhteisia sopimuksen arvoon ja tavoitteisiin nähden.

Teknisissä eritelmissä voidaan myös mainita, edellytetäänkö teollis- ja
tekijänoikeuksien siirtoa.

Kaikissa hankinnoissa, jotka on tarkoitettu luonnollisten henkilöiden
käyttöön, olipa kyse kansalaisista tai hankintayksikön henkilöstöstä, tek
niset eritelmät on asianmukaisesti perusteltuja tapauksia lukuun otta
matta laadittava siten, että voidaan ottaa huomioon esteettömyys vam
maisille henkilöille tai kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä
suunnittelu.

Jos pakolliset esteettömyysvaatimukset vahvistetaan unionin säädöksel
lä, tekniset eritelmät on määriteltävä viittaamalla kyseiseen säädökseen,
kun on kyse esteettömyydestä vammaisille henkilöille tai kaikkien käyt
täjien vaatimukset täyttävästä suunnittelusta.

2.
Teknisten eritelmien on mahdollistettava talouden toimijoiden yh
täläinen pääsy hankintamenettelyyn, eikä niillä saa luoda perusteettomia
esteitä julkisten hankintojen avaamiselle kilpailulle.

3.
Rajoittamatta pakollisten kansallisten teknisten sääntöjen sovelta
mista, sikäli kuin ne ovat unionin oikeuden mukaisia, tekniset eritelmät
on laadittava jollakin seuraavista tavoista:

a) suorituskykyä koskevien tai toiminnallisten vaatimusten perusteella,
mukaan lukien ympäristövaatimukset, edellyttäen että parametrit ovat
riittävän tarkat, jotta tarjoajat pystyvät määrittämään hankinnan koh
teen ja hankintayksiköt pystyvät tekemään hankintasopimuksen;
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b) viittaamalla teknisiin eritelmiin sekä seuraavassa tärkeysjärjestykses
sä: kansallisiin standardeihin, joilla saatetaan voimaan eurooppalaisia
standardeja, eurooppalaisiin teknisiin arviointeihin, yhteisiin teknisiin
eritelmiin, kansainvälisiin standardeihin, muihin eurooppalaisten
standardointielinten laatimiin teknisiin viitejärjestelmiin tai, jos näitä
ei ole, kansallisiin standardeihin, kansallisiin teknisiin hyväksyntöi
hin tai kansallisiin rakennusurakoiden suunnitteluun, laskentaan ja
toteuttamiseen sekä tavaroiden käyttöön liittyviin teknisiin eritelmiin.

c) a alakohdassa tarkoitettujen suorituskykyä koskevien tai toiminnal
listen vaatimusten perusteella ja viittaamalla suorituskykyä koskevien
tai toiminnallisten vaatimusten mukaisuutta koskevana olettamana b
alakohdassa tarkoitettuihin teknisiin eritelmiin;

d) viittaamalla b alakohdassa tarkoitettuihin teknisiin eritelmiin tiettyjen
ominaisuuksien osalta ja a alakohdassa tarkoitettuihin suorituskykyä
koskeviin tai toiminnallisiin vaatimuksiin muiden ominaisuuksien
osalta.

4.
Teknisissä eritelmissä ei saa viitata tiettyyn valmistajaan tai tiettyä
alkuperää oleviin tuotteisiin tai tiettyyn menetelmään, joka on ominai
nen tietyn talouden toimijan tuotteille tai palveluille, eikä tavaramerk
keihin, patentteihin, tyyppeihin tai tiettyyn alkuperään tai tuotantoon
siten, että maininta suosisi tai sulkisi menettelystä pois tiettyjä yrityksiä
tai tiettyjä tuotteita, paitsi jos tämä on perusteltua hankinnan kohteen
vuoksi. Maininta tai viittaus on poikkeuksellisesti sallittu siinä tapauk
sessa, että hankinnan kohdetta ei ole mahdollista riittävän täsmällisesti
ja täysin selvästi kuvata 3 kohdan mukaisesti. Tällaiseen mainintaan tai
viittaukseen on liitettävä ilmaus ”tai vastaava”.

5.
Jos hankintayksikkö käyttää mahdollisuutta viitata 3 kohdan b
alakohdassa tarkoitettuihin teknisiin eritelmiin, se ei saa hylätä tarjousta
sillä perusteella, että tarjotut rakennusurakat, tavarat tai palvelut eivät
ole niiden teknisten eritelmien mukaisia, joihin se on viitannut, jos
tarjoaja osoittaa tarjouksessaan jollakin asianmukaisella tavalla, mukaan
lukien 62 artiklassa tarkoitettu näyttö, että sen ehdottamat ratkaisut
täyttävät teknisissä eritelmissä määritellyt vaatimukset vastaavalla
tavalla.

6.
Jos hankintayksikkö käyttää 3 kohdan a alakohdassa säädettyä
mahdollisuutta laatia tekniset eritelmät suorituskykyä koskevien tai toi
minnallisten vaatimusten perusteella, se ei saa hylätä tarjousta tavaroista,
palveluista tai rakennusurakoista, jotka ovat kansallisesti voimaan saa
tetun eurooppalaisen standardin, eurooppalaisen teknisen hyväksynnän,
yhteisen teknisen eritelmän, kansainvälisen standardin tai eurooppalaisen
standardointielimen laatiman teknisen viitejärjestelmän mukaisia, jos
nämä eritelmät koskevat hankintayksikön asettamia suorituskykyä kos
kevia tai toiminnallisia vaatimuksia.

Tarjoajan on osoitettava tarjouksessaan jollakin asianmukaisella tavalla,
mukaan lukien 62 artiklassa tarkoitetut tavat, että standardin mukainen
tavara, palvelu tai rakennusurakka täyttää hankintayksikön suoritusky
kyä koskevat tai toiminnalliset vaatimukset.
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61 artikla
Merkit
1.
Jos hankintayksiköt aikovat ostaa rakennusurakoita, tavaroita tai
palveluja, joilla on tietyt ympäristöominaisuudet tai sosiaaliset tai
muut ominaisuudet, ne voivat teknisissä eritelmissä, hankintasopimuk
sen tekoperusteissa tai sopimuksen toteuttamisen ehdoissa vaatia tiettyä
merkkiä näytöksi siitä, että rakennusurakat, tavarat tai palvelut vastaavat
vaadittuja ominaisuuksia, edellyttäen että kaikki seuraavat ehdot täytty
vät:

a) merkille asetetut vaatimukset koskevat ainoastaan perusteita, jotka
liittyvät hankinnan kohteeseen ja soveltuvat hankinnan kohteena ole
vien rakennusurakoiden, tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksien
määrittelemiseen;

b) merkille asetetut vaatimukset perustuvat puolueettomasti todennetta
vissa oleviin ja syrjimättömiin perusteisiin;

c) merkit vahvistetaan avoimessa menettelyssä, johon kaikki asiaankuu
luvat sidosryhmät, kuten viranomaiset, kuluttajat, työmarkkinaosa
puolet, valmistajat, kaupan edustajat ja valtioista riippumattomat or
ganisaatiot, voivat osallistua;

d) kaikkien asianomaisten osapuolten on mahdollista saada merkki;

e) merkille asetetut vaatimukset laatii kolmas osapuoli, jonka suhteen
merkkiä hakeva talouden toimija ei voi käyttää ratkaisevaa
vaikutusvaltaa.

Jos hankintayksiköt eivät edellytä rakennusurakoiden, tavaroiden tai
palvelujen täyttävän kaikkia merkille asetettuja vaatimuksia, niiden on
ilmoitettava, mihin merkille asetettuihin vaatimuksiin viitataan.

Tiettyä merkkiä vaativien hankintaviranomaisten on hyväksyttävä kaikki
merkit, joilla varmistetaan, että rakennusurakat, tavarat tai palvelut täyt
tävät vastaavat merkille asetetut vaatimukset.

Jos talouden toimijalla ei todistettavasti ole ollut mahdollisuutta saada
hankintayksikön ilmoittamaa tiettyä merkkiä tai vastaavaa merkkiä ase
tettujen määräaikojen kuluessa syistä, jotka eivät johdu kyseisestä talou
den toimijasta, hankintaviranomaisen on hyväksyttävä muita asianmu
kaisia todistuskeinoja, kuten valmistajan tekniset asiakirjat, edellyttäen,
että asianomainen talouden toimija todistaa, että sen toimittamat raken
nusurakat, tavarat tai palvelut täyttävät tietylle merkille asetetut vaa
timukset tai hankintayksikön ilmoittamat tietyt vaatimukset.

2.
Jos merkki täyttää 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa säädetyt
edellytykset, mutta siihen sisältyy myös vaatimuksia, jotka eivät liity
hankinnan kohteeseen, hankintayksiköt eivät saa vaatia merkkiä mutta
voivat määritellä teknisen eritelmän viittaamalla kyseisen merkin yksi
tyiskohtaisiin eritelmiin tai tarvittaessa niiden osiin, jotka liittyvät han
kinnan kohteeseen ja soveltuvat kyseisen kohteen ominaisuuksien mää
rittelemiseen.
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62 artikla
Testausraportit, sertifiointi ja muut todistuskeinot
1.
Hankintayksiköt voivat vaatia, että talouden toimijat esittävät vaa
timustenmukaisuuden arviointilaitoksen laatiman testausraportin tai täl
laisen laitoksen antaman todistuksen näyttönä siitä, että tarjous täyttää
teknisissä eritelmissä asetetut vaatimukset tai perusteet ja että se on
hankintasopimuksen tekoperusteiden tai hankintasopimuksen toteuttami
sen ehtojen mukainen.

Jos hankintayksiköt vaativat erityisen vaatimustenmukaisuuden arvioin
tilaitoksen antamien todistusten esittämistä, hankintayksiköiden on myös
hyväksyttävä vastaavien muiden vaatimustenmukaisuuden arviointilai
tosten antamat todistukset.

Tätä kohtaa sovellettaessa vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksella
tarkoitetaan elintä, joka suorittaa vaatimustenmukaisuuden arviointitoi
mia kuten kalibrointia, testausta, sertifiointia ja tarkastuksia ja joka on
akkreditoitu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY)
N:o 765/2008 (1) mukaisesti.

2.
Hankintayksiköiden on hyväksyttävä muu kuin 1 kohdassa tarkoi
tettu asianmukainen näyttö, kuten valmistajan tekniset asiakirjat, jos 1
kohdassa tarkoitetut todistukset tai testausraportit eivät ole olleet asian
omaisen talouden toimijan käytettävissä eikä toimijan ole ollut mahdol
lista saada niitä asetettujen määräaikojen kuluessa, edellyttäen että käyt
tömahdollisuuden puuttuminen ei johdu asianomaisesta talouden toimi
jasta ja edellyttäen että asianomainen talouden toimija todistaa, että sen
toimittamat rakennusurakat, tavarat tai palvelut täyttävät teknisissä eri
telmissä edellytetyt vaatimukset tai perusteet, hankintasopimuksen teko
perusteet tai toteuttamisen ehdot.

3.
Jäsenvaltioiden on asetettava pyydettäessä muiden jäsenvaltioiden
saataville tiedot, jotka liittyvät 60 artiklan 6 kohdan, 61 artiklan ja
tämän artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti esitettyihin näyttöön ja asiakir
joihin. Talouden toimijan sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten vi
ranomaisten on annettava kyseiset tiedot 102 artiklan mukaisesti.

63 artikla
Teknisten eritelmien ilmoittaminen
1.
Hankintayksiköiden on asetettava hankintasopimuksen tekemisestä
kiinnostuneiden talouden toimijoiden pyynnöstä saataville tekniset eri
telmät, joihin niiden tekemissä tavarahankinta-, rakennusurakka- tai pal
veluhankintasopimuksissa säännöllisesti viitataan taikka joihin ne aiko
vat viitata tehdessään hankintasopimuksia, joihin liittyvään tarjouskilpai
luun kutsutaan ohjeellisella kausi-ilmoituksella. Kyseiset eritelmät on
asetettava ilmaiseksi, rajoituksetta, suoraan ja kokonaan kaikkien saa
taville sähköisessä muodossa.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008, annettu 9 päi
vänä heinäkuuta 2008, tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja
markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY)
N:o 339/93 kumoamisesta (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 30).
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Tekniset eritelmät on kuitenkin toimitettava muulla tavoin kuin sähköi
sessä muodossa, jos joitakin hankinta-asiakirjoja ei voida asettaa ilmai
seksi, rajoituksetta, suoraan ja kokonaan sähköisessä muodossa saa
taville jostakin 40 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa mainitusta
syystä tai jos joitakin hankinta-asiakirjoja ei voida asettaa ilmaiseksi,
rajoituksetta, suoraan ja kokonaan sähköisessä muodossa saataville,
koska hankintayksiköt aikovat soveltaa 39 artiklan 2 kohtaa.

2.
Jos tekniset eritelmät perustuvat kiinnostuksensa ilmaisseiden ta
louden toimijoiden saatavilla sähköisessä muodossa ilmaiseksi, rajoituk
setta, suoraan ja kokonaan oleviin asiakirjoihin, viittaus näihin asiakir
joihin riittää.

64 artikla
Vaihtoehdot
1.
Hankintayksiköt voivat antaa tarjoajien esittää tai vaatia näitä esit
tämään vaihtoehtoja, jotka täyttävät hankintayksiköiden asettamat vä
himmäisvaatimukset.

Hankintayksiköiden on ilmoitettava hankinta-asiakirjoissa, sallivatko ne
vaihtoehtojen esittämisen tai vaativatko ne sitä, ja salliessaan sen tai
vaatiessaan sitä ilmoitettava vähimmäisvaatimukset, jotka vaihtoehtojen
on täytettävä, sekä niiden esittämiselle asetetut vaatimukset ja erityisesti
se, onko vaihtoehtojen esittäminen sallittua ainoastaan silloin, kun on
esitetty myös tarjous, joka ei itse ole vaihtoehto. Jos vaihtoehtoja salli
taan tai vaaditaan, hankintayksiköiden on myös varmistettava, että va
littuja hankintasopimuksen tekoperusteita voidaan soveltaa vähimmäis
vaatimukset täyttäviin vaihtoehtoihin sekä vaatimusten mukaisiin tarjo
uksiin, jotka eivät ole vaihtoehtoja.

2.
Tavara- tai palveluhankintasopimusten tekomenettelyissä vaihtoeh
toja sallineet tai vaatineet hankintayksiköt eivät saa hylätä vaihtoehtoa
yksinomaan sillä perusteella, että se johtaisi valituksi tultuaan joko pal
veluhankintasopimuksen tekemiseen tavarahankintasopimuksen sijasta
tai tavarahankintasopimuksen tekemiseen palveluhankintasopimuksen
sijasta.

65 artikla
Hankintasopimusten jakaminen osiin
1.
Hankintayksiköt voivat päättää tehdä hankintasopimuksen erilli
sinä osina ja määritellä kyseisten osien koon ja kohteen.

Hankintayksiköiden on ilmoitettava hankintailmoituksessa, kiinnostuk
sen vahvistamispyynnössä tai, jos tarjouskilpailuun kutsutaan ilmoituk
sella kelpuuttamisjärjestelmästä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsus
sa, voiko tarjouksia jättää yhdestä, useammasta vai kaikista osista.
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2.
Hankintayksiköt voivat silloinkin, kun tarjouksia voi jättää useam
masta tai kaikista osista, rajoittaa niiden osien määrää, joista hankinta
sopimus voidaan tehdä yhden tarjoajan kanssa, edellyttäen että osien
enimmäismäärä tarjoajaa kohden ilmoitetaan hankintailmoituksessa,
kiinnostuksen vahvistamispyynnössä, tarjouspyynnössä tai neuvottelu
kutsussa. Hankintayksiköiden on ilmoitettava hankinta-asiakirjoissa puo
lueettomat ja syrjimättömät perusteet tai säännöt, joita ne aikovat sovel
taa sen määrittämisessä, mistä osista hankintasopimus tehdään, jos han
kintasopimuksen tekoperusteiden soveltaminen johtaisi siihen, että yh
den tarjoajan kanssa tehdään hankintasopimus enimmäismäärää useam
mista osista.

3.
Jäsenvaltiot voivat säätää, että jos yhden tarjoajan kanssa voidaan
tehdä sopimus useammasta kuin yhdestä osasta, hankintayksiköt voivat
yhdistää useampia osia tai kaikki osat samaan hankintasopimukseen, jos
ne ovat ilmoittaneet hankintailmoituksessa, kiinnostuksen vahvistamis
pyynnössä, tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa varaavansa itselleen
mahdollisuuden tehdä niin ja ilmoittavat, mitkä osat tai osien ryhmät
voidaan yhdistää.

4.
Jäsenvaltiot voivat määrätä hankintasopimuksen tekemisen erilli
sinä osina pakolliseksi ehdoin, jotka on määriteltävä niiden kansallisten
lainsäädäntöjen mukaisesti ja unionin lainsäädäntö huomioon ottaen.
Tällöin sovelletaan 1 kohdan toista alakohtaa ja tapauksen mukaan 3
kohtaa.

66 artikla
Määräaikojen asettaminen
1.
Osallistumishakemuksia ja tarjousten vastaanottamista koskevia
määräaikoja vahvistaessaan hankintayksiköiden on otettava erityisesti
huomioon hankintasopimuksen monitahoisuus ja tarjousten laatimiseen
tarvittava aika, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 45–49 artiklassa vah
vistettujen vähimmäismääräaikojen noudattamista.

2.
Jos tarjousten tekeminen edellyttää toteutuspaikkaan tutustumista
tai hankinta-asiakirjoja tukevien asiakirjojen tarkastelua paikalla, tarjo
usten vastaanottamisen määräajat, joiden on oltava pidempiä kuin
45–49 artiklassa säädetyt vähimmäismääräajat, on vahvistettava sellai
siksi, että kaikki asianomaiset talouden toimijat saavat kaikki tarjousten
laatimiseksi tarvitsemansa tiedot.

3.
Hankintayksiköiden on pidennettävä tarjousten vastaanottamisen
määräaikoja niin, että kaikki asianomaiset talouden toimijat saavat
kaikki tarjousten laatimiseksi tarvitsemansa tiedot seuraavissa tapauksis
sa:

a) jos lisätietoja ei talouden toimijan hyvissä ajoin esittämästä pyyn
nöstä huolimatta mistä tahansa syystä toimiteta viimeistään kuusi
päivää ennen tarjousten vastaanottamiselle asetetun määräajan päät
tymistä. Edellä 45 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa nopeutetussa
avoimessa menettelyssä tämä määräaika on neljä päivää;

b) jos hankinta-asiakirjoihin tehdään merkittäviä muutoksia.
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Määräajan pidentämisen on oltava oikeassa suhteessa tietojen tai muu
tosten merkittävyyteen.
Jos lisätietoja ei ole joko pyydetty hyvissä ajoin tai jos niillä ei ole
merkitystä tarjousten valmistelun kannalta, hankintayksiköiden ei tar
vitse pidentää määräaikoja.

2 jakso
Julkaiseminen ja avoimuus
67 artikla
Ohjeelliset kausi-ilmoitukset
1.
Hankintayksiköt voivat ilmoittaa suunnittelemistaan tulevista han
kinnoista julkaisemalla ohjeellisen kausi-ilmoituksen. Ilmoituksissa on
oltava liitteessä VI olevan A osan I jaksossa esitetyt tiedot. Ilmoitukset
julkaisee joko Euroopan unionin julkaisutoimisto tai hankintayksiköt
hankkijaprofiileissaan liitteessä IX olevan 2 kohdan b alakohdan mukai
sesti. Jos hankintayksiköt julkaisevat ohjeellisen kausi-ilmoituksen
hankkijaprofiileissaan, niiden on lähetettävä Euroopan unionin julkaisu
toimistolle ilmoitus ohjeellisen kausi-ilmoituksen julkaisemisesta hank
kijaprofiilissa liitteessä IX olevan 3 kohdan mukaisesti. Kyseisissä il
moituksissa on oltava liitteessä VI olevassa B osassa esitetyt tiedot.
2.
Kun rajoitetuissa menettelyissä ja neuvottelumenettelyissä, joita
edeltää tarjouskilpailukutsu, käytetään ohjeellista kausi-ilmoitusta tarjo
uskilpailukutsuna, ilmoituksen on täytettävä kaikki seuraavat vaatimuk
set:
a) ilmoituksessa viitataan nimenomaan tavaroihin, rakennusurakoihin
tai palveluihin, jotka ovat tehtävän hankintasopimuksen kohteena;
b) ilmoituksessa mainitaan, että hankintasopimus tehdään rajoitetulla
menettelyllä tai neuvottelumenettelyllä julkaisematta myöhemmin
tarjouskilpailukutsua, ja siinä pyydetään asiasta kiinnostuneita talou
den toimijoita ilmaisemaan kiinnostuksensa;
c) ilmoitukseen sisältyvät liitteessä VI olevan A osan I jaksossa esitet
tyjen tietojen lisäksi liitteessä VI olevan A osan II jaksossa esitetyt
tiedot;
d) ilmoitus on lähetetty julkaistavaksi vähintään 35 päivää ja enintään
12 kuukautta ennen kiinnostuksen vahvistamispyynnön lähettämis
päivää.
Tällaisia ilmoituksia ei saa julkaista hankkijaprofiilissa. Mahdollinen
72 artiklan nojalla tapahtuva julkaiseminen myös jäsenvaltiossa voidaan
kuitenkin tehdä hankkijaprofiilissa.
Ohjeellisen kausi-ilmoituksen kattama ajanjakso saa olla enintään 12
kuukautta siitä, kun ilmoitus on lähetetty julkaistavaksi. Sosiaalipalve
luja ja muita erityispalveluja koskevien hankintasopimusten tapauksessa
92 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun ohjeellisen
kausi-ilmoituksen kattama ajanjakso voi kuitenkin olla pidempi kuin
12 kuukautta.
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68 artikla
Kelpuuttamisjärjestelmää koskevat ilmoitukset
1.
Jos hankintayksiköt päättävät perustaa kelpuuttamisjärjestelmän
77 artiklan mukaisesti, järjestelmästä on tehtävä liitteessä X tarkoitettu
ilmoitus, josta ilmenee kelpuuttamisjärjestelmän tarkoitus ja se, miten
siihen sovellettavat säännöt ovat saatavissa.
2.
Hankintayksiköiden on ilmoitettava kelpuuttamisjärjestelmää kos
kevassa ilmoituksessa kyseisen järjestelmän kesto. Niiden on ilmoitet
tava Euroopan unionin julkaisutoimistolle keston muutoksesta seuraavia
vakiolomakkeita käyttäen:
a) jos järjestelmän kestoa muutetaan järjestelmän voimassaoloa päättä
mättä, käytetään lomaketta, jolla tehdään kelpuuttamisjärjestelmää
koskeva ilmoitus;
b) jos järjestelmän voimassaolo on päättynyt, käytetään 70 artiklassa
tarkoitettua jälki-ilmoitusta.

69 artikla
Hankintailmoitukset
Hankintailmoituksia voidaan käyttää tarjouskilpailukutsuina kaikissa
menettelyissä. Niissä on oltava liitteen XI asianomaisessa kohdassa esi
tetyt tiedot, ja ne on julkaistava 71 artiklan mukaisesti.

70 artikla
Jälki-ilmoitukset
1.
Hankintayksiköiden, jotka ovat tehneet hankintasopimuksen tai
puitejärjestelyn, on lähetettävä hankintamenettelyn tuloksia koskeva jäl
ki-ilmoitus 30 päivän kuluessa hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn
tekemistä koskevan päätöksen tekemisestä.
Jälki-ilmoituksessa on oltava liitteessä XII esitetyt tiedot, ja se on jul
kaistava 71 artiklan mukaisesti.
2.
Jos asianomaisen hankintasopimuksen tarjouskilpailuun on kut
suttu ohjeellisella kausi-ilmoituksella ja jos hankintayksikkö on päättä
nyt olla tekemättä uusia sopimuksia ohjeellisen kausi-ilmoituksen katta
man ajanjakson aikana, asiasta on mainittava erikseen jälki-ilmoitukses
sa.
Jos hankintayksiköt ovat tehneet puitejärjestelyjä 51 artiklan mukaisesti,
niiden ei tarvitse lähettää ilmoitusta hankintamenettelyn tuloksista kus
takin tähän puitejärjestelyyn perustuvasta hankintasopimuksesta. Jäsen
valtiot voivat säätää, että hankintayksiköiden on ilmoitettava puitejärjes
telyn perusteella tehtyjä hankintasopimuksia koskevien hankintamenet
telyjen tulokset yhteen koottuina neljännesvuosittain. Tällöin hankinta
viranomaisten on lähetettävä kootut ilmoitukset 30 päivän kuluessa kun
kin vuosineljänneksen päättymisestä.
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Hankintayksiköiden on lähetettävä jälki-ilmoitus 30 päivän kuluessa
kunkin dynaamiseen hankintajärjestelmään perustuvan hankintasopi
muksen tekemisestä. Ne voivat kuitenkin ilmoittaa tulokset yhteen koot
tuina neljännesvuosittain. Tässä tapauksessa niiden on lähetettävä nämä
yhteen kootut ilmoitukset 30 päivän kuluessa kunkin vuosineljänneksen
päättymisestä.
3.
Liitteen XII mukaisesti toimitetut tiedot, jotka on tarkoitettu jul
kaistaviksi, on julkaistava liitteen IX mukaisesti. Tietyt hankintasopi
muksen tai puitejärjestelyn tekemistä koskevat tiedot voidaan jättää jul
kaisematta, jos julkaiseminen olisi esteenä lain soveltamisen varmista
miselle tai olisi muulla tavoin yleisen edun vastaista, haittaisi tietyn
julkisen tai yksityisen talouden toimijan oikeutettuja kaupallisia etuja
taikka voisi haitata talouden toimijoiden välistä tervettä kilpailua.
Kun kyseessä ovat tutkimus- ja kehittämispalveluja koskevat hankinta
sopimukset, suoritettavien palvelujen luonnetta ja määrää koskevat tie
dot voidaan rajoittaa
a) luonteen osalta mainintaan ”tutkimus- ja kehittämispalvelut”, jos
hankintasopimus on tehty 50 artiklan b alakohdan mukaisesti ilman
tarjouskilpailukutsua toteutettavalla neuvottelumenettelyllä;
b) määrän osalta vähintään yhtä yksityiskohtaisiin tietoihin kuin ne
tiedot, jotka on mainittu tarjouskilpailukutsuna käytetyssä
ilmoituksessa.
4.
Liitteen XII mukaisesti toimitetut tiedot, joista ilmoitetaan, ettei
niitä ole tarkoitettu julkaistaviksi, julkaistaan ainoastaan yhteenvetona
tilastointia varten liitteen IX mukaisesti.

71 artikla
Ilmoitusten muoto ja julkaisemistapa
1.
Edellä 67–70 artiklassa tarkoitetuissa ilmoituksissa on oltava liit
teessä VI olevassa A ja B osassa sekä liitteissä X, XI ja XII esitetyt
tiedot vakiolomakkeiden muodossa, myös oikaisuja koskevat
vakiolomakkeet.
Komissio vahvistaa kyseiset vakiolomakkeet täytäntöönpanosäädöksillä.
Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 105 artiklassa tarkoitettua
neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.
2.
Edellä 67–70 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset on laadittava ja toi
mitettava sähköisessä muodossa Euroopan unionin julkaisutoimistolle ja
julkaistava liitteen IX mukaisesti. Ilmoitukset on julkaistava viimeistään
viisi päivää sen jälkeen, kun ne on lähetetty. Kustannuksista, joita il
moitusten julkaisemisesta aiheutuu Euroopan unionin julkaisutoimistol
le, vastaa unioni.
3.
Edellä 67–70 artiklassa tarkoitetut ilmoitukset on julkaistava ko
konaisuudessaan hankintayksikön valitsemalla yhdellä tai useammalla
unionin toimielinten virallisella kielellä. Kyseinen kielitoisinto tai kysei
set kielitoisinnot ovat ainoat todistusvoimaiset tekstit. Kunkin ilmoituk
sen keskeisistä kohdista on julkaistava tiivistelmä unionin toimielinten
muilla virallisilla kielillä.
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4.
Euroopan unionin julkaisutoimisto varmistaa, että kun kyseessä
ovat 67 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut ohjeelliset kausi-ilmoitukset,
52 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tarjouskilpailukutsut dy
naamisen hankintajärjestelmän perustamisesta ja kelpuuttamisjärjestel
mää koskevat ilmoitukset, joita käytetään tarjouskilpailukutsuna 44 artik
lan 4 kohdan b alakohdan mukaisesti, koko tekstin ja tiivistelmän jul
kaisemista jatketaan

a) ohjeellisten kausi-ilmoitusten tapauksessa 12 kuukauden ajan tai
kunnes on vastaanotettu 70 artiklan 2 kohdan mukainen jälki-ilmoi
tus, jossa ilmoitetaan, ettei uusia hankintasopimuksia tehdä tarjous
kilpailukutsun kattaman 12 kuukauden aikana. Sosiaalipalveluja ja
muita erityispalveluja koskevien hankintasopimusten tapauksessa
92 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun ohjeellisen
kausi-ilmoituksen julkaisemista kuitenkin jatketaan sen alun perin
ilmoitetun voimassaoloajan loppuun tai kunnes on vastaanotettu
70 artiklan mukainen jälki-ilmoitus, jossa ilmoitetaan, ettei uusia
hankintasopimuksia tehdä tarjouskilpailukutsun kattaman ajanjakson
aikana;

b) dynaamisen hankintajärjestelmän perustamista koskevien tarjouskil
pailukutsujen tapauksessa järjestelmän voimassaolon ajan;

c) kelpuuttamisjärjestelmää koskevien ilmoitusten tapauksessa järjestel
män voimassaolon ajan.

5.
Hankintayksiköiden on voitava osoittaa, minä päivänä ilmoitukset
on lähetetty.

Euroopan unionin julkaisutoimisto toimittaa hankintayksikölle vahvis
tuksen ilmoituksen vastaanottamisesta ja toimitettujen tietojen julkaise
misesta mainiten julkaisupäivämäärän. Tämä vahvistus on osoitus tapah
tuneesta julkaisemisesta.

6.
Hankintayksiköt voivat julkaista ilmoituksia rakennusurakka-,
tavarahankinta- tai palveluhankintasopimuksista, joihin ei sovelleta tässä
direktiivissä säädettyjä julkaisuvaatimuksia, jos kyseiset ilmoitukset toi
mitetaan Euroopan unionin julkaisutoimistolle sähköisessä muodossa
liitteessä IX ilmoitettua muotoa ja toimitustapaa noudattaen.

72 artikla
Julkaiseminen kansallisella tasolla
1.
Edellä 67–70 artiklassa tarkoitettuja ilmoituksia ja niiden sisältä
miä tietoja ei saa julkaista kansallisella tasolla ennen 71 artiklan mu
kaista julkaisemista. Julkaiseminen kansallisella tasolla sallitaan kuiten
kin, jos hankintayksiköille ei ole ilmoitettu julkaisemisesta 48 tunnin
kuluessa 71 artiklan mukaisesta ilmoituksen vastaanottamista koskevasta
vahvistuksesta.
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2.
Kansallisella tasolla julkaistuissa ilmoituksissa ei saa olla muita
tietoja kuin ne, jotka ovat Euroopan unionin julkaisutoimistolle lähete
tyissä ilmoituksissa tai jotka on julkaistu hankkijaprofiilissa, ja niissä on
mainittava päivä, jona ilmoitus on lähetetty Euroopan unionin julkaisu
toimistolle tai jona se on julkaistu hankkijaprofiilissa.

3.
Ohjeellisia kausi-ilmoituksia ei saa julkaista hankkijaprofiilissa,
ennen kuin niiden julkaisemista tässä muodossa koskeva ilmoitus on
lähetetty Euroopan unionin julkaisutoimistolle, ja niissä on mainittava
tämä lähetyspäivä.

73 artikla
Hankinta-asiakirjojen saatavuus sähköisessä muodossa
1.
Hankintayksiköiden on asetettava sähköisessä muodossa
hankinta-asiakirjat ilmaiseksi, rajoituksetta, suoraan ja kokonaan kaik
kien saataville siitä päivästä, jona ilmoitus on julkaistu 71 artiklan mu
kaisesti tai jona kiinnostuksen vahvistamispyyntö on lähetetty.

Jos tarjouskilpailuun kutsutaan ilmoituksella kelpuuttamisjärjestelmästä,
asiakirjat on asetettava saataville mahdollisimman pian ja viimeistään,
kun tarjouspyyntö tai neuvottelukutsu on lähetetty. Ilmoituksessa tai
pyynnöissä on mainittava internetosoite, jossa hankinta-asiakirjat ovat
saatavilla.

Jos joitakin hankinta-asiakirjoja ei voida asettaa ilmaiseksi, rajoituksetta,
suoraan ja kokonaan sähköisessä muodossa saataville jostakin 40 artiklan
1 kohdan toisessa alakohdassa mainitusta syystä, hankintayksiköt voivat
ilmoittaa hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen vahvistamispyynnössä,
että asianomaiset hankinta-asiakirjat toimitetaan muulla tavoin kuin säh
köisessä muodossa tämän artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tällaisessa ta
pauksessa tarjousten jättämisen määräaikaa on pidennettävä viidellä päi
vällä lukuun ottamatta 45 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja asianmukai
sesti perusteltuja kiireellisiä tapauksia, joissa määräaika asetetaan yhtei
sellä sopimuksella 46 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan tai 47 artiklan
2 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

Jos joitakin hankinta-asiakirjoja ei voida asettaa ilmaiseksi, rajoituksetta,
suoraan ja kokonaan sähköisessä muodossa saataville siksi, että hankin
tayksiköt aikovat soveltaa 39 artiklan 2 kohtaa, niiden on ilmoitettava
hankintailmoituksessa tai kiinnostuksen vahvistamispyynnössä tai, jos
tarjouskilpailuun kutsutaan ilmoituksella kelpuuttamisjärjestelmästä,
mitä tietojen luottamuksellisuuden suojaamistoimenpiteitä ne vaativat
ja miten asianomaisiin asiakirjoihin voi tutustua. Tällaisessa tapauksessa
tarjousten jättämisen määräaikaa on pidennettävä viidellä päivällä lu
kuun ottamatta 45 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja asianmukaisesti pe
rusteltuja kiireellisiä tapauksia, joissa määräaika asetetaan yhteisellä so
pimuksella 46 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan tai 47 artiklan 2
kohdan toisen alakohdan mukaisesti.
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2.
Jos eritelmiä ja niitä täydentäviä asiakirjoja koskevia lisätietoja on
pyydetty ajoissa, hankintayksiköiden on toimitettava ne kaikille hankin
tamenettelyyn osallistuville tarjoajille viimeistään kuusi päivää ennen
tarjousten vastaanottamiselle asetetun määräajan päättymistä. Edellä
45 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa nopeutetussa avoimessa menette
lyssä tämä määräaika on neljä päivää.

74 artikla
Ehdokkaille osoitetut pyynnöt
1.
Rajoitetuissa menettelyissä, kilpailullisissa neuvottelumenettelyis
sä, innovaatiokumppanuuksissa ja neuvottelumenettelyissä, joita edeltää
tarjouskilpailukutsu, hankintayksiköiden on yhtäaikaisesti ja kirjallisesti
pyydettävä valittuja ehdokkaita jättämään tarjouksensa, osallistumaan
vuoropuheluun tai saapumaan neuvotteluun.

Jos tarjouskilpailukutsuna käytetään ohjeellista kausi-ilmoitusta 44 artik
lan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti, hankintayksiköiden on yhtäaikai
sesti ja kirjallisesti pyydettävä kiinnostuksensa ilmaisseita talouden toi
mijoita vahvistamaan olevansa edelleen kiinnostuneita.

2.
Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa pyynnöissä on mainittava
sähköinen osoite, jossa hankinta-asiakirjat on asetettu suoraan saataville
sähköisessä muodossa. Pyyntöihin on liitettävä hankinta-asiakirjat, jos
niitä ei ole annettu ilmaiseksi, rajoituksetta, suoraan ja kokonaan kaik
kien saataville 73 artiklan 1 kohdan kolmannessa tai neljännessä ala
kohdassa mainituista syistä ja jos niitä ei ole jo asetettu saataville
muulla tavoin. Lisäksi tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa pyyn
nöissä on oltava liitteessä XIII esitetyt tiedot.

75 artikla
Kelpuuttamista hakeneille, ehdokkaille ja tarjoajille tiedottaminen
1.
Hankintayksiköiden on annettava kullekin ehdokkaalle ja tarjoa
jalle mahdollisimman pian tiedoksi päätökset, jotka koskevat puitejär
jestelyn tai hankintasopimuksen tekemistä tai dynaamiseen hankintajär
jestelmään hyväksymistä, mukaan lukien perustelut mahdollisille pää
töksille olla tekemättä puitejärjestelyä tai tarjouskilpailun kohteena ol
lutta hankintasopimusta, aloittaa menettely uudelleen tai olla toteutta
matta dynaamista hankintajärjestelmää.

2.
Hankintayksiköiden on asianomaisen ehdokkaan tai tarjoajan
pyynnöstä mahdollisimman pian ja joka tapauksessa 15 päivän kuluessa
kirjallisen pyynnön vastaanottamisesta ilmoitettava

a) kaikille hylätyille ehdokkaille syyt, joiden vuoksi ehdokkaan osallis
tumishakemus on hylätty;
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b) kaikille hylätyille tarjoajille syyt, joiden vuoksi tarjous on hylätty,
sekä 60 artiklan 5 ja 6 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa syyt,
joiden vuoksi hankintayksikkö on päättänyt, ettei vastaavuutta ole
tai etteivät rakennusurakat, tavarat tai palvelut eivät täytä suoritus
kykyä koskevia tai toiminnallisia vaatimuksia;

c) kaikille hyväksyttävän tarjouksen tehneille tarjoajille valitun tarjouk
sen ominaisuudet ja suhteelliset edut sekä valitun tarjoajan nimi tai
puitejärjestelyn osapuolet;

d) kaikille hyväksyttävän tarjouksen tehneille tarjoajille tarjoajien
kanssa käytävistä neuvotteluista ja vuoropuhelusta sekä niiden ete
nemisestä.

3.
Hankintayksiköt voivat päättää, ettei tiettyjä hankintasopimuksen
tai puitejärjestelyn tekemistä taikka dynaamiseen hankintajärjestelmään
hyväksymistä koskevia 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja anneta, jos
niiden paljastaminen olisi esteenä lain soveltamisen varmistamiselle tai
olisi muulla tavoin yleisen edun vastaista, vahingoittaisi tietyn julkisen
tai yksityisen talouden toimijan oikeutettuja kaupallisia etuja taikka voisi
haitata talouden toimijoiden välistä rehellistä kilpailua.

4.
Kelpuuttamisjärjestelmän perustaneiden ja sitä soveltavien hankin
tayksiköiden on kuuden kuukauden kuluessa annettava hakijoille tie
doksi päätöksensä näiden kelpuuttamisesta.

Jos kelpuuttamispäätöksen tekeminen kestää yli neljä kuukautta kelpuut
tamishakemuksen esittämisestä, hankintayksikön on ilmoitettava haki
jalle kahden kuukauden kuluessa hakemuksen esittämisestä perusteet
pidemmälle päätöksentekoajalle sekä päivä, johon mennessä hakemus
joko hyväksytään tai hylätään.

5.
Kelpuuttamisessa hylätyille hakijoille on annettava tiedoksi hyl
käämispäätös ja kyseisen päätöksen perustelut mahdollisimman pian ja
viimeistään 15 päivän kuluttua hylkäämispäätöksen tekemisestä. Hyl
käämisen syiden on perustuttava 77 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin
kelpuuttamisperusteisiin.

6.
Kelpuuttamisjärjestelmän perustaneet ja sitä soveltavat hankintayk
siköt voivat peruuttaa talouden toimijan kelpuuttamisen ainoastaan 77 ar
tiklan 2 kohdassa mainittuihin perusteisiin perustuvista syistä. Aikomuk
sesta peruuttaa kelpuuttaminen sekä sen syystä tai syistä on ilmoitettava
talouden toimijalle kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen kuin kelpuut
taminen on määrä peruuttaa.
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3 jakso
Osallistujien valitseminen ja hankintasopimus
ten tekeminen
76 artikla
Yleiset periaatteet
1.
Osallistujien valitsemiseen hankintamenettelyissä sovelletaan seu
raavia sääntöjä:
a) hankintayksiköiden, jotka ovat ilmoittaneet 78 artiklan 1 kohdan tai
80 artiklan 1 kohdan mukaisesti tarjoajien tai ehdokkaiden pois sul
kemista koskevat säännöt ja perusteet, on suljettava pois ne talouden
toimijat, joiden kohdalla nämä säännöt ja perusteet täyttyvät;
b) hankintayksiköiden on valittava tarjoajat ja ehdokkaat 78 ja 80 artik
lan nojalla vahvistettujen puolueettomien sääntöjen ja perusteiden
mukaisesti;
c) rajoitetuissa menettelyissä, neuvottelumenettelyissä, joita edeltää tar
jouskilpailu, kilpailullisissa neuvottelumenettelyissä ja innovaatio
kumppanuuksissa hankintayksiköiden on 78 artiklan 2 kohdan mu
kaisesti tarvittaessa vähennettävä tämän kohdan a ja b alakohdan
mukaisesti valittujen ehdokkaiden määrää.
2.
Kun tarjouskilpailukutsuna käytetään ilmoitusta kelpuuttamisjärjes
telmästä tarkoituksena valita osallistujia sellaisten yksittäisten hankinta
sopimusten tekomenettelyihin, jotka ovat tarjouskilpailun kohteena, han
kintayksiköiden on
a) kelpuutettava talouden toimijat 77 artiklan mukaisesti;
b) sovellettava kelpuutettuihin talouden toimijoihin niitä 1 kohdan sään
nöksiä, jotka koskevat rajoitettuja menettelyjä, neuvottelumenettely
jä, kilpailullisia neuvottelumenettelyjä tai innovaatiokumppanuuksia.
3.
Valitessaan rajoitettuun menettelyyn, neuvottelumenettelyyn, kil
pailulliseen neuvottelumenettelyyn tai innovaatiokumppanuuteen osallis
tujia, tehdessään kelpuuttamispäätöstä tai päivittäessään kelpuuttamista
koskevia arviointiperusteita ja sääntöjä hankintayksiköt eivät saa
a) asettaa hallinnollisia, teknisiä tai rahoitukseen liittyviä ehtoja joille
kin talouden toimijoille, jollei niitä aseteta muille;
b) vaatia testejä tai näyttöä, jotka olisivat päällekkäisiä jo olemassa
olevan objektiivisen näytön kanssa.
4.
Jos talouden toimijoilta edellytettävät tiedot tai asiakirjat ovat epä
täydellisiä tai virheellisiä tai vaikuttavat sellaisilta taikka jos jotkut asia
kirjat puuttuvat, hankintayksiköt voivat – ellei kansallisessa lainsäädän
nössä, jolla tämä direktiivi pannaan täytäntöön, toisin säädetä – pyytää
asianomaisia talouden toimijoita toimittamaan, lisäämään, selventämään
tai täydentämään asiaankuuluvia tietoja tai asiakirjoja asianmukaisessa
määräajassa, edellyttäen että pyyntöjen esittämisessä noudatetaan täysin
yhdenvertaisen kohtelun ja avoimuuden periaatteita.
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5.
Hankintayksiköiden on tarkistettava, että näin valittujen tarjoajien
jättämät tarjoukset ovat tarjouksiin sovellettavien sääntöjen ja vaatimus
ten mukaisia, ja tehtävä hankintasopimus 82 ja 84 artiklassa säädettyjen
perusteiden mukaisesti 64 artikla huomioon ottaen.

6.
Hankintayksiköt voivat päättää olla tekemättä hankintasopimusta
parhaimman tarjouksen jättäneen tarjoajan kanssa, jos ne ovat todenneet,
ettei tarjous ole 36 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen sovellettavien vel
voitteiden mukainen.

7.
Hankintayksiköt voivat avoimissa menettelyissä päättää tarkastella
tarjouksia ennen tarjoajien soveltuvuuden toteamista, edellyttäen että
noudatetaan 76–84 artiklan asiaa koskevia säännöksiä, myös sääntöä,
jonka mukaan hankintasopimusta ei saa tehdä sellaisen tarjoajan kanssa,
joka olisi pitänyt sulkea pois menettelystä 80 artiklan nojalla tai joka ei
täytä hankintayksikön 78 artiklan 1 kohdan ja 80 artiklan mukaisesti
vahvistamia valintaperusteita.

Jäsenvaltiot voivat kieltää ensimmäisen alakohdan mukaisen menettelyn
käytön tai rajoittaa sen käyttöä tietyn tyyppisiin hankintoihin tai erityi
sissä olosuhteissa.

8.
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 103 artiklan
mukaisesti liitteessä XIV olevan luettelon muuttamiseksi silloin, kun se
on tarpeen uusien, kaikkien jäsenvaltion ratifioimien kansainvälisten
sopimusten lisäämiseksi, tai kun siinä mainitut olemassa olevat kansain
väliset sopimukset eivät ole enää kaikkien jäsenvaltioiden ratifioimia tai
kun niitä on muulla tavoin muutettu esimerkiksi soveltamisalansa, sisäl
tönsä tai nimensä osalta.

1 alajakso
Kelpuuttaminen ja laatuun perustuva valinta

77 artikla
Kelpuuttamisjärjestelmät
1.
Hankintayksiköt voivat halutessaan perustaa talouden toimijoiden
kelpuuttamisjärjestelmän ja soveltaa sitä.

Hankintayksiköiden, jotka perustavat kelpuuttamisjärjestelmän tai sovel
tavat sitä, on huolehdittava siitä, että talouden toimijat voivat milloin
tahansa hakea kelpuuttamista.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa järjestelmässä voi olla eri
kelpuuttamisvaiheita.

Hankintayksiköiden on vahvistettava kelpuuttamista hakevien talouden
toimijoiden hakemusten hyväksymistä ja hylkäämistä koskevat puolu
eettomat säännöt ja perusteet sekä kelpuuttamisjärjestelmän soveltamista
koskevat puolueettomat säännöt ja perusteet, jotka kattavat muun mu
assa järjestelmään hyväksymisen, mahdollisten kelpuuttamisten saatta
misen ajan tasalle määräajoin ja järjestelmän keston.
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Jos näihin sääntöihin ja perusteisin sisältyy teknisiä eritelmiä, sovelle
taan 60–62 artiklan säännöksiä. Sääntöjä ja perusteita voidaan päivittää
tarpeen mukaan.
3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitetut säännöt ja perusteet on pyynnöstä
toimitettava talouden toimijoille. Päivitetyt säännöt ja perusteet on toi
mitettava asiasta kiinnostuneille talouden toimijoille.
Jos hankintayksikkö katsoo tiettyjen muiden yksiköiden tai laitosten
kelpuuttamisjärjestelmän vastaavan sen vaatimuksia, sen on toimitettava
näiden muiden yksiköiden tai laitosten nimet asiasta kiinnostuneille ta
louden toimijoille.
4.
Kelpuutetuista taloudellisista toimijoista on pidettävä luetteloa,
joka voidaan jakaa luokkiin niiden hankintasopimustyyppien mukaan,
joita kelpuuttaminen koskee.
5.
Kun tarjouskilpailuun kutsutaan ilmoituksella kelpuuttamisjärjestel
mästä, kelpuuttamisjärjestelmään sisältyvät yksittäiset rakennusurakka-,
tavarahankinta- ja palveluhankintasopimukset on tehtävä rajoitetulla me
nettelyllä tai neuvottelumenettelyllä, jossa kaikki tarjoajat ja osallistujat
valitaan tällaisen järjestelmän mukaisesti jo kelpuutettujen ehdokkaiden
joukosta.
6.
Kelpuuttamishakemusten taikka jo saadun kelpuuttamisen päivittä
misen tai säilyttämisen yhteydessä järjestelmän nojalla mahdollisesti
veloitettavien maksujen on oltava oikeassa suhteessa aiheutuneisiin
kustannuksiin.

78 artikla
Laadulliset valintaperusteet
1.
Hankintayksiköt voivat vahvistaa tarjoajien ja ehdokkaiden hyväk
symistä tai hylkäämistä koskevat puolueettomat säännöt ja perusteet.
Sääntöjen ja perusteiden on oltava asiasta kiinnostuneiden talouden toi
mijoiden saatavilla.
2.
Jos hankintayksiköiden on varmistettava asianmukainen tasapaino
hankintamenettelyn erityisten ominaisuuksien ja sen soveltamisen edel
lyttämien voimavarojen välillä, ne voivat vahvistaa rajoitetuissa menet
telyissä, neuvottelumenettelyissä, kilpailullisissa neuvottelumenettelyissä
tai innovaatiokumppanuuksissa puolueettomat säännöt ja perusteet,
joissa tämä tarve huomioidaan ja joiden avulla hankintayksikkö voi
vähentää sellaisten ehdokkaiden määrää, jotka kutsutaan tekemään tar
jous tai neuvottelemaan. Valittujen ehdokkaiden määrän on kuitenkin
varmistettava riittävä kilpailu.

79 artikla
Muiden yksiköiden voimavarojen hyväksi käyttäminen
1.
Jos kelpuuttamisjärjestelmään kelpuuttamista hakevien talouden
toimijoiden hakemusten hyväksymistä ja hylkäämistä koskeviin puolu
eettomiin sääntöihin ja perusteisiin sisältyy talouden toimijan taloudel
liseen ja rahoitukselliseen kapasiteettiin tai sen teknisiin ja ammatillisiin
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resursseihin liittyviä vaatimuksia, talouden toimija voi tarvittaessa käyt
tää hyväksi muiden yksiköiden voimavaroja riippumatta mainitun talou
den toimijan ja kyseisten muiden yksiköiden välisen yhteyden oikeudel
lisesta luonteesta. Niiden perusteiden osalta, jotka liittyvät palvelujen
suorittajan tai urakoitsijan taikka yrityksen johtohenkilöiden koulutuk
seen ja ammatilliseen pätevyyteen tai asiaankuuluvaan ammatilliseen
kokemukseen, talouden toimijat voivat kuitenkin käyttää hyväksi mui
den yksiköiden voimavaroja vain, jos kyseiset yksiköt suorittavat raken
nusurakoita tai palveluja, joissa tällaisia voimavaroja vaaditaan. Jos ta
louden toimija haluaa käyttää hyväksi muiden yksiköiden voimavaroja,
sen on osoitettava hankintayksikölle, että sillä on käytettävissään tarvit
tavat voimavarat kelpuuttamisjärjestelmän koko keston ajan, esittämällä
esimerkiksi näiden yksiköiden asiasta antama sitoumus.

Jos hankintayksiköt ovat tämän direktiivin 80 artiklan mukaisesti vii
tanneet direktiivin 2014/24/EU mukaisiin poissulkemis- tai valintaperus
teisiin, hankintayksiköiden on tämän direktiivin 80 artiklan 3 kohdan
mukaisesti tarkistettava, täyttävätkö muut yksiköt, joiden voimavaroja
talouden toimija aikoo käyttää, asiaankuuluvat valintaperusteet, vai onko
olemassa perusteita direktiivin 2014/24/EU 57 artiklan mukaiselle pois
sulkemiselle. Hankintayksikön on vaadittava, että talouden toimija kor
vaa yksikön, jonka osalta on olemassa pakollisia poissulkemisperusteita,
joihin hankintayksikkö on viitannut. Hankintayksikkö voi vaatia tai jä
senvaltio voi edellyttää sen vaativan, että talouden toimija korvaa yksi
kön, jonka osalta on olemassa muita kuin pakollisia poissulkemisperus
teita, joihin hankintayksikkö on viitannut.

Jos talouden toimija käyttää hyväksi muiden yksiköiden voimavaroja
taloudellista tilannetta ja rahoitusasemaa koskevien perusteiden täyttä
miseksi, hankintayksikkö voi vaatia, että talouden toimija ja kyseiset
muut
yksiköt
ovat
yhdessä
vastuussa
hankintasopimuksen
toteuttamisesta.

Edellä 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu talouden toimijoiden ryhmit
tymä voi samoin edellytyksin käyttää hyväksi ryhmittymään osallistu
vien toimijoiden tai muiden yksiköiden voimavaroja.

2.
Jos ehdokkaiden ja tarjoajien hyväksymistä ja hylkäämistä avoi
missa tai rajoitetuissa menettelyissä, neuvottelumenettelyissä, kilpailul
lisissa neuvottelumenettelyissä tai innovaatiokumppanuuksissa koskeviin
puolueettomiin sääntöihin ja perusteisiin sisältyy talouden toimijan ta
loudelliseen ja rahoitukselliseen kapasiteettiin tai sen teknisiin ja amma
tillisiin resursseihin liittyviä vaatimuksia, talouden toimija voi tarvitta
essa yksittäisen hankintasopimuksen tapauksessa käyttää hyväksi mui
den yksiköiden voimavaroja riippumatta mainitun talouden toimijan ja
kyseisten muiden yksiköiden välisen yhteyden oikeudellisesta luontees
ta. Niiden perusteiden osalta, jotka liittyvät palvelujen suorittajan tai
urakoitsijan taikka yrityksen johtohenkilöiden koulutukseen ja ammatil
liseen pätevyyteen tai asiaankuuluvaan ammatilliseen kokemukseen, ta
louden toimijat voivat kuitenkin käyttää hyväksi muiden yksiköiden
voimavaroja vain, jos kyseiset yksiköt suorittavat rakennusurakoita tai
palveluja, joissa tällaisia voimavaroja vaaditaan. Jos talouden toimija
haluaa käyttää hyväksi muiden yksiköiden voimavaroja, sen on osoitet
tava hankintayksikölle, että sillä on käytettävissään tarvittavat voimava
rat, esittämällä esimerkiksi näiden yksiköiden asiasta antama sitoumus.
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Jos hankintayksiköt ovat tämän direktiivin 80 artiklan mukaisesti vii
tanneet direktiivin 2014/24/EU mukaisiin poissulkemis- tai valintaperus
teisiin, hankintayksiköiden on tämän direktiivin 80 artiklan 3 kohdan
mukaisesti tarkistettava, täyttävätkö muut yksiköt, joiden voimavaroja
talouden toimija aikoo käyttää, asiaankuuluvat valintaperusteet, vai onko
olemassa perusteita direktiivin 2014/24/EU 57 artiklan mukaiselle pois
sulkemiselle, joihin hankintayksiköt ovat viitanneet. Hankintayksikön on
vaadittava, että talouden toimija korvaa yksikön, joka ei täytä asiaan
kuuluvia valintaperusteita tai jonka osalta on olemassa pakollisia pois
sulkemisperusteita, joihin hankintayksikkö on viitannut. Hankintayk
sikkö voi vaatia tai jäsenvaltio voi edellyttää sen vaativan, että talouden
toimija korvaa yksikön, jonka osalta on olemassa muita kuin pakollisia
poissulkemisperusteita, joihin hankintayksikkö on viitannut.

Jos talouden toimija käyttää hyväksi muiden yksiköiden voimavaroja
taloudellista tilannetta ja rahoitusasemaa koskevien perusteiden täyttä
miseksi, hankintayksikkö voi vaatia, että talouden toimija ja kyseiset
muut
yksiköt
ovat
yhdessä
vastuussa
hankintasopimuksen
toteuttamisesta.

Edellä 37 artiklassa tarkoitettu talouden toimijoiden ryhmittymä voi
samoin edellytyksin käyttää hyväksi ryhmittymään osallistuvien toimi
joiden tai muiden yksiköiden voimavaroja.

3.
Kun kyse on rakennusurakka- ja palveluhankintasopimuksista sekä
tavarahankintasopimuksiin liittyvistä kokoamis- tai asennustöistä, han
kintaviranomaiset voivat vaatia, että tarjoaja itse toteuttaa tietyt kriittiset
tehtävät tai, jos tarjoajina on 37 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu talouden
toimijoiden ryhmittymä, joku tähän ryhmittymään osallistuvista toimi
joista toteuttaa kyseiset kriittiset tehtävät.

80 artikla
Direktiivissä

2014/24/EU
säädettyjen
poissulkemisvalintaperusteiden soveltaminen

ja

1.
Kelpuuttamisjärjestelmään kelpuuttamista hakevien talouden toimi
joiden hakemusten hyväksymistä ja hylkäämistä koskeviin puolueetto
miin sääntöihin ja perusteisiin ja ehdokkaiden ja tarjoajien hyväksymistä
ja hylkäämistä avoimissa tai rajoitetuissa menettelyissä, neuvottelume
nettelyissä, kilpailullisissa neuvottelumenettelyissä tai innovaatiokump
panuuksissa koskeviin puolueettomiin sääntöihin ja perusteisiin voivat
sisältyä direktiivin 2014/24/EU 57 artiklassa luetellut poissulkemispe
rusteet mainitussa direktiivissä vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

Jos hankintayksikkö on hankintaviranomainen, kyseisiin sääntöihin ja
perusteisiin on sisällyttävä direktiivin 2014/24/EU 57 artiklan 1 ja 2
kohdassa luetellut poissulkemisperusteet mainitussa direktiivissä vahvis
tettujen ehtojen mukaisesti.

Jäsenvaltioiden sitä vaatiessa kyseisiin sääntöihin ja perusteisiin on li
säksi sisällyttävä direktiivin 2014/24/EU 57 artiklan 4 kohdassa luetellut
poissulkemisperusteet mainitussa artiklassa vahvistettujen ehtojen
mukaisesti.

02014L0025 — FI — 01.01.2018 — 002.001 — 81
▼B
2.
Edellä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuihin sääntöihin ja pe
rusteisiin voivat sisältyä direktiivin 2014/24/EU 58 artiklassa luetellut
valintaperusteet mainitussa direktiivissä vahvistettujen ehtojen mukaises
ti, erityisesti kun on kyse vaaditun vuotuisen liikevaihdon rajoista mai
nitun artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

3.
Sovellettaessa tämän artiklan 1 ja 2 kohtaa sovelletaan direktiivin
2014/24/EU 59–61 artiklaa.

81 artikla
Laadunvarmistusstandardit ja ympäristöasioiden hallintaa koskevat
standardit
1.
Jos hankintayksiköt vaativat esitettäviksi riippumattomien laitosten
antamia todistuksia siitä, että talouden toimija täyttää tiettyjen laadun
varmistusstandardien vaatimukset, mukaan lukien esteettömyys vammai
sille henkilöille, niiden on viitattava alan eurooppalaisiin standardisar
joihin perustuviin laadunvarmistusjärjestelmiin, jotka tunnustetut laitok
set ovat sertifioineet. Hankintayksiköiden on tunnustettava muissa jäsen
valtioissa sijaitsevien laitosten antamat vastaavat todistukset. Niiden on
myös hyväksyttävä muu näyttö vastaavien laadunvarmistustoimenpitei
den toteuttamisesta, jos asianomaisen talouden toimijan ei ole ollut
mahdollista saada tällaisia todistuksia asetettujen määräaikojen kuluessa
syistä, jotka eivät johdu kyseisestä talouden toimijasta, edellyttäen että
talouden toimija todistaa, että ehdotetut laadunvarmistustoimenpiteet
täyttävät vaaditut laadunvarmistusstandardien vaatimukset.

2.
Jos hankintayksiköt vaativat esitettäviksi riippumattomien laitosten
antamia todistuksia siitä, että talouden toimija täyttää tiettyjen ympäris
töasioiden hallintajärjestelmien tai -standardien vaatimukset, niiden on
viitattava unionin ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään
(EMAS) tai muihin asetuksen (EY) N:o 1221/2009 45 artiklan mukai
sesti tunnustettuihin ympäristöjärjestelmiin taikka alan eurooppalaisiin
tai kansainvälisiin standardeihin perustuviin muihin ympäristöasioiden
hallintaa koskeviin standardeihin, jotka tunnustetut laitokset ovat serti
fioineet. Hankintayksiköiden on tunnustettava muissa jäsenvaltioissa si
jaitsevien laitosten antamat vastaavat todistukset.

Jos talouden toimijan ei ole todistettavasti ollut mahdollista saada täl
laisia todistuksia tai ei ole mahdollista saada niitä asetettujen määräai
kojen kuluessa syistä, jotka eivät johdu kyseisestä talouden toimijasta,
hankintayksikön on hyväksyttävä myös muu näyttö ympäristöasioiden
hallintatoimenpiteiden toteuttamisesta edellyttäen, että talouden toimija
todistaa, että nämä toimenpiteet vastaavat sovellettavassa ympäristöasi
oiden hallintajärjestelmässä tai -standardissa vaadittuja toimenpiteitä.

3.
Jäsenvaltioiden on pyynnöstä asetettava muiden jäsenvaltioiden
saataville tiedot, jotka liittyvät asiakirjoihin, jotka on esitetty osoituk
seksi 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen laatu- ja ympäristöstandardien
noudattamisesta.
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2 alajakso
Hankintasopimuksen tekeminen

82 artikla
Hankintasopimuksen tekoperusteet
1.
Rajoittamatta tiettyjen tavaroiden hintoja tai tietyistä palveluista
suoritettavia korvauksia koskevien kansallisten lakien, asetusten tai hal
linnollisten määräysten soveltamista hankintayksiköiden on käytettävä
hankintasopimusten tekoperusteena kokonaistaloudellisesti edullisimman
tarjouksen perustetta.
2.
Hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous
määritellään hinnan tai kustannusten perusteella käyttämällä kustannus
tehokkuusmallia, esimerkiksi elinkaarikustannuksia 83 artiklan mukai
sesti, ja perusteisiin voi kuulua paras hinta-laatusuhde, joka on arvioi
tava laadullisten, ympäristöön liittyvien ja sosiaalisten näkökohtien kal
taisten kyseisen hankinnan kohteeseen liittyvien perusteiden mukaan.
Tällaisia perusteita voivat olla esimerkiksi
a) laatu, joka kattaa tekniset ansiot, esteettiset ja toiminnalliset ominai
suudet, esteettömyyden, kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävän
suunnittelun, yhteiskunnalliset, ympäristöön liittyvät ja innovatiiviset
ominaisuudet sekä kaupankäynnin ja sen edellytykset;
b) hankintasopimuksen toteutukseen osoitetun henkilöstön organisointi,
pätevyys ja kokemus, jos osoitetun henkilöstön laadulla voi olla
merkittävä vaikutus hankintasopimuksen toteuttamisen tasoon; tai
c) huolto, tekninen tuki ja toimitusehdot, kuten toimituspäivä sekä
toimitus- tai toteutusaika, sitoutuminen varaosien toimittamiseen ja
toimitusvarmuus.
Kustannustekijä voidaan esittää myös kiinteän hinnan tai kustannuksen
muodossa, jolloin talouden toimijat kilpailevat sen perusteella ainoastaan
laatuperusteista.
Jäsenvaltiot voivat säätää, että hankintayksiköt eivät saa käyttää pelkäs
tään hintaa tai kustannuksia hankintasopimuksen ainoana tekoperustee
na, tai rajoittaa niiden käytön tiettyihin hankintayksiköiden ryhmiin tai
tietyntyyppisiin hankintasopimuksiin.
3.
Hankintasopimuksen tekoperusteiden on katsottava liittyvän han
kinnan kohteeseen, jos ne liittyvät sopimuksen perusteella toimitettaviin
rakennusurakoihin, tavaroihin tai palveluihin miltä tahansa osin ja missä
tahansa niiden elinkaaren vaiheessa, mukaan lukien tekijät, jotka ovat
osana
a) kyseisten rakennusurakoiden, tavaroiden tai palvelujen tiettyä
tuotanto-, suorittamis- tai kaupankäyntiprosessia tai
b) tiettyä prosessia niiden elinkaaren jossakin muussa vaiheessa,
silloinkin, kun kyseiset tekijät eivät kuulu niihin fyysisenä osana.
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4.
Hankintasopimuksen tekoperusteilla ei saa olla sellaista vaikutusta,
että hankintayksiköllä on rajoittamaton valinnanvapaus. Niillä on var
mistettava todellisen kilpailun mahdollisuus ja niihin on liitettävä eritel
miä, jotka mahdollistavat tarjoajien antamien tietojen tosiasiallisen tar
kistamisen sen arvioimiseksi, miten hyvin tarjoukset täyttävät hankinta
sopimuksen tekoperusteet. Epäselvissä tapauksissa hankintayksiköiden
on tosiasiallisesti tarkistettava tarjoajien antamien tietojen ja näytön
paikkansapitävyys.
5.
Hankintayksikön on täsmennettävä kokonaistaloudellisesti edulli
simman tarjouksen määrittämiseksi valitsemansa kunkin perusteen suh
teellinen painotus hankinta-asiakirjoissa, paitsi jos tämä määritetään yk
sinomaan hinnan perusteella.
Painotukset voidaan ilmaista ilmoittamalla asianmukainen kohtuullinen
vaihteluväli.
Jos painotusta ei objektiivisista syistä voida määritellä, hankintayksikön
on ilmoitettava perusteet alenevassa tärkeysjärjestyksessä.

83 artikla
Elinkaarikustannukset
1.
Elinkaarikustannuksiin lasketaan tarkoituksenmukaisessa määrin
osa tai kaikki seuraavista kustannuksista tuotteen, palvelun tai rakennu
surakan elinkaaren aikana:
a) hankintayksikölle tai muille käyttäjille aiheutuneet kustannukset, esi
merkiksi
i) hankintakustannukset,
ii) käyttökustannukset, esimerkiksi energian ja muiden resurssien
kulutus,
iii) huoltokustannukset,
iv) elinkaaren lopun kustannukset, kuten keräys- ja kierrätyskustan
nukset;
b) ulkoisista ympäristövaikutuksista aiheutuvat kustannukset, jotka liit
tyvät tuotteeseen, palveluun tai rakennusurakkaan sen elinkaaren ai
kana, edellyttäen, että niiden rahallinen arvo voidaan määrittää ja
tarkistaa; tällaisiin kustannuksiin voivat sisältyä kasvihuonekaas
upäästöjen ja muiden epäpuhtauspäästöjen kustannukset sekä muut
ilmastonmuutoksen hillitsemisen kustannukset.
2.
Jos hankintayksiköt arvioivat kustannukset käyttämällä elinkaa
rikustannusmallia, niiden on ilmoitettava hankinta-asiakirjoissa, mitkä
tiedot tarjoajien on toimitettava ja mitä menetelmää hankintayksikkö
käyttää elinkaarikustannusten laskennassa kyseisten tietojen perusteella.
Ulkoisista ympäristövaikutuksista aiheutuvien kustannusten arviointime
netelmän on täytettävä kaikki seuraavat ehdot:
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a) se perustuu puolueettomasti todennettavissa oleviin ja syrjimättömiin
perusteisiin. Erityisesti silloin, jos sitä ei ole laadittu sovellettavaksi
toistuvasti tai jatkuvasti, se ei saa aiheettomasti suosia tai saattaa
epäedulliseen asemaan tiettyjä talouden toimijoita;
b) se on kaikkien asianomaisten osapuolten saatavilla ja käytettävissä;
c) vaadittavien tietojen toimittaminen ei vaadi kohtuuttomia ponnistuk
sia tavanomaista huolellisuutta noudattavilta talouden toimijoilta,
mukaan lukien kolmansien maiden talouden toimijat, jotka ovat osa
puolina GPA-sopimuksessa tai muissa kansainvälisissä sopimuksissa,
jotka sitovat unionia.
3.
Siinä tapauksessa, että jonkin yhteisen menetelmän käyttö elinkaa
rikustannusten laskemiseen on tehty pakolliseksi lainsäätämisjärjestyk
sessä hyväksyttävällä unionin säädöksellä, kyseistä yhteistä menetelmää
on sovellettava elinkaarikustannusten arviointiin.
Liitteessä XV on luettelo tällaisista lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyt
tävistä säädöksistä ja tarvittaessa niitä täydentävistä delegoiduista sää
döksistä.
Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 103 artiklan mu
kaisesti edellä mainitun luettelon päivittämiseksi silloin, kun luettelon
päivittäminen on tarpeen yhteisen menetelmän pakolliseksi tekevän uu
den lainsäädännön antamisen tai voimassa olevien säädösten kumoami
sen tai muuttamisen johdosta.

84 artikla
Poikkeuksellisen alhaiset tarjoukset
1.
Hankintayksiköiden on vaadittava, että talouden toimijat antavat
selvityksen tarjouksessa olevista hinnoista tai kustannuksista, jos tarjo
ukset vaikuttavat poikkeuksellisen alhaisilta rakennusurakoihin, tavaroi
hin tai palveluihin nähden.
2.

Edellä 1 kohdassa tarkoitetut selvitykset voivat koskea erityisesti

a) valmistusmenetelmän, palvelun suorittamisen tai rakennusmenetel
män taloudellisia näkökohtia;
b) valittuja teknisiä ratkaisuja tai tarjoajan käytettävissä olevia poikke
uksellisen edullisia ehtoja tuotteiden toimittamiseksi, palvelun suorit
tamiseksi tai urakan toteuttamiseksi;
c) tarjottujen
tuotteiden,
omintakeisuutta;

palvelujen

tai

rakennusurakoiden

d) 36 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden noudattamista;
e) 88 artiklassa tarkoitettujen velvoitteiden noudattamista;
f) tarjoajan mahdollisuutta saada valtiontukea.
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3.
Hankintayksikön on arvioitava annetut tiedot kuulemalla tarjoajaa.
Se voi hylätä tarjouksen vain siinä tapauksessa, että toimitettu näyttö ei
tyydyttävästi selitä tarjottujen hintojen tai kustannusten alhaista tasoa,
kun otetaan huomioon 2 kohdassa tarkoitetut tekijät.

Hankintayksiköiden on hylättävä tarjous, jos ne ovat todenneet, että
tarjous on poikkeuksellisen alhainen, koska se ei ole 36 artiklan 2
kohdassa tarkoitettujen sovellettavien velvoitteiden mukainen.

4.
Jos hankintayksikkö toteaa, että tarjous on poikkeuksellisen alhai
nen tarjoajan saaman valtiontuen takia, kyseinen tarjous voidaan hylätä
pelkästään tästä syystä vasta tarjoajan kuulemisen jälkeen, jos tämä ei
pysty hankintayksikön vahvistamassa riittävässä määräajassa näyttämään
toteen, että kyseinen tuki on SEUT 107 artiklassa tarkoitettua sisämark
kinoille soveltuvaa tukea. Jos hankintayksikkö hylkää tarjouksen näissä
olosuhteissa, sen on ilmoitettava asiasta komissiolle.

5.
Jäsenvaltioiden on hallinnollisen yhteistyön puitteissa asetettava
pyynnöstä muiden jäsenvaltioiden saataville kaikki käytettävissään ole
vat 2 kohdassa lueteltujen seikkojen osalta esitettyjä todisteita ja asia
kirjoja koskevat tiedot, kuten lait, asetukset, yleisesti sovellettavat työ
ehtosopimukset tai kansalliset tekniset standardit.

4 jakso
Kolmansista maista peräisin olevia
sisältävät
tarjoukset
ja
suhteet
kolmansiin maihin

tuotteita
kyseisiin

85 artikla
Kolmansista maista peräisin olevia tuotteita sisältävät tarjoukset
1.
Tätä artiklaa sovelletaan tarjouksiin, joihin sisältyy sellaisista kol
mansista maista peräisin olevia tuotteita, joiden kanssa unioni ei ole
tehnyt monenvälistä tai kahdenvälistä sopimusta, jolla varmistetaan
unionin yrityksille vastaava ja tosiasiallinen pääsy kyseisten kolmansien
maiden markkinoille. Se ei rajoita unionin tai sen jäsenvaltioiden vel
voitteiden soveltamista kolmansien maiden osalta.

2.
Hankintasopimuksen tekemiseksi jätetty tarjous voidaan hylätä, jos
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 952/2013 (1)
määriteltyjen kolmansista maista peräisin olevien tuotteiden osuus ylittää
50 prosenttia tarjouksen muodostavien tuotteiden kokonaisarvosta.

Tätä artiklaa sovellettaessa teleliikennelaitteissa käytetyt ohjelmistot kat
sotaan tuotteiksi.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päi
vänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013,
s. 1).
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3.
Jollei tämän kohdan toisesta alakohdasta muuta johdu, jos vähin
tään kaksi tarjousta on 82 artiklassa määriteltyjen hankintasopimuksen
tekoperusteiden mukaan yhdenvertaisia keskenään, on suosittava sel
laista tarjousta, jota ei voida hylätä tämän artiklan 2 kohdan perusteella.
Kyseisten tarjousten hintoja pidetään tätä artiklaa sovellettaessa yhden
vertaisina, jos hintaero on enintään kolme prosenttia.

Tarjousta ei saa kuitenkaan ensimmäisen alakohdan perusteella suosia,
jos sen hyväksymisen vuoksi hankintayksikkö joutuisi hankkimaan tek
nisiltä ominaisuuksiltaan erilaisia laitteita, mikä johtaisi yhteensopimat
tomuuteen, suhteettomiin teknisiin vaikeuksiin käytössä ja kunnossapi
dossa tai suhteettomiin kustannuksiin.

4.
Tätä artiklaa sovellettaessa niitä kolmansia maita, jotka kuuluvat
tämän direktiivin soveltamisalaan 1 kohdan mukaisen neuvoston pää
töksen nojalla, ei oteta huomioon määritettäessä 2 kohdassa tarkoitettua
kolmansista maista peräisin olevien tuotteiden osuutta.

5.
Komissio antaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2015 ja sen
jälkeen joka vuosi neuvostolle vuosittaisen kertomuksen edistymisestä
monenvälisissä tai kahdenvälisissä neuvotteluissa, jotka koskevat unio
nin yritysten pääsyä kolmansien maiden markkinoille tämän direktiivin
soveltamisalaan kuuluvilla aloilla, mahdollisista tuloksista, joihin neu
votteluissa on päästy, sekä jo tehtyjen sopimusten käytännön
toteuttamisesta.

86 artikla
Suhteet kolmansiin maihin rakennusurakka-, tavarahankinta- ja
palveluhankintasopimusten osalta
1.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista oikeudellisista
tai tosiasiallisista yleisistä vaikeuksista, joita niiden yritykset ovat koh
danneet ja ilmoittaneet pyrkiessään tekemään palveluhankintasopimuksia
kolmansissa maissa.

2.
Komissio antaa viimeistään 18 päivänä huhtikuuta 2019 ja mää
räajoin sen jälkeen neuvostolle kertomuksen palveluhankintasopimusten
avaamisesta kilpailulle kolmansissa maissa ja edistymisestä näiden mai
den kanssa tästä aiheesta erityisesti Maailman kauppajärjestön (WTO)
puitteissa käytävissä neuvotteluissa.

3.
Komissio pyrkii asianomaista kolmatta maata lähestymällä korjaa
maan tilanteen, jossa se joko 2 kohdassa tarkoitettujen kertomusten tai
muiden tietojen perusteella toteaa, että palveluhankintasopimusten teke
misen yhteydessä kolmas maa

a) ei myönnä unionin yrityksille sellaista tosiasiallista markkinoillepää
syä, joka vastaa unionin kyseisen maan yrityksille myöntämää mark
kinoillepääsyä;

b) ei myönnä unionin yrityksille kansallista kohtelua tai samoja kilpai
luedellytyksiä kuin kansallisilla yrityksillä on; tai
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c) myöntää muiden kolmansien maiden yrityksille suotuisamman koh
telun kuin unionin yrityksille.
4.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista oikeudellisista
tai tosiasiallisista vaikeuksista, joita niiden yritykset ovat kohdanneet ja
jotka johtuvat liitteessä XIV lueteltujen kansainvälisen työoikeuden
säännösten noudattamatta jättämisestä niiden pyrkiessä tekemään palve
luhankintasopimuksia kolmansissa maissa.
5.
Edellä 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuissa olosuhteissa komissio voi
milloin tahansa ehdottaa, että neuvosto hyväksyisi täytäntöönpanosää
döksen, jolla lykätään tai rajoitetaan kyseisessä täytäntöönpanosäädök
sessä säädettävänä aikana palveluhankintasopimusten tekemistä seuraa
vien kanssa:
a) kyseisen kolmannen maan lainsäädännön alaisuuteen kuuluvat
yritykset;
b) a alakohdassa tarkoitettujen yritysten sidosyritykset, joiden sääntö
määräinen kotipaikka on unionissa mutta joilla ei ole suoraa ja tosi
asiallista yhteyttä jäsenvaltion talouteen;
c) yritykset, jotka tekevät tarjouksia, jotka koskevat kyseisestä kolman
nesta maasta peräisin olevia palveluja.
Neuvosto tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä mahdollisimman pian.
Komissio voi ehdottaa näitä toimenpiteitä omasta aloitteestaan tai jäsen
valtion pyynnöstä.
6.
Tämä artikla ei rajoita niiden sitoumusten soveltamista, joita unio
nilla on kolmansiin maihin nähden ja jotka johtuvat julkisia hankintoja
koskevista, erityisesti Maailman kauppajärjestön puitteissa tehdyistä
kansainvälisistä sopimuksista.

IV LUKU

Hankintasopimuksen toteuttaminen
87 artikla
Hankintasopimusten toteuttamisen ehdot
Hankintayksiköt voivat vahvistaa hankintasopimuksen toteuttamista kos
kevia erityisehtoja, jos ne liittyvät hankinnan kohteeseen 82 artiklan 3
kohdassa tarkoitetulla tavalla ja jos niistä ilmoitetaan tarjouskilpailukut
sussa tai hankinta-asiakirjoissa. Näihin ehtoihin voi kuulua taloudellisia
tai sosiaalisia taikka innovointiin, ympäristöön tai työllisyyteen liittyviä
näkökohtia.

88 artikla
Alihankinta
1.
Toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on velvollisuuksiensa ja
tehtäviensä mukaisesti varmistettava asianmukaisin toimin, että alihank
kijat noudattavat 36 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja velvoitteita.
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2.
Hankintayksikkö voi pyytää tai jäsenvaltio voi velvoittaa sen pyy
tämään hankinta-asiakirjoissa, että tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan,
minkä osan hankintasopimuksesta tämä saattaa antaa alihankintana kol
mansille osapuolille, sekä ehdotetut alihankkijat.

3.
Jäsenvaltiot voivat säätää, että alihankkijat voivat pyytää, kun
hankintasopimuksen luonne sen sallii, hankintayksikköä maksamaan
niille suoraan tavarantoimituksista, palveluista tai rakennusurakoista,
joita ne ovat toimittaneet talouden toimijalle, jonka kanssa hankintaso
pimus on tehty (pääsopimuskumppanille). Tällaisiin toimenpiteisiin voi
vat kuulua asianmukaiset mekanismit, joilla pääsopimuskumppani voi
vastustaa perusteettomia maksuja. Maksutapaa koskevat järjestelyt on
vahvistettava hankinta-asiakirjoissa.

4.
Edellä olevat 1–3 kohta eivät rajoita pääsopimuskumppanin
vastuuta.

5.
Rakennusurakkasopimusten ja sellaisten palvelujen osalta, jotka
suoritetaan hankintayksikön välittömässä valvonnassa olevissa tiloissa,
hankintayksikön on hankintasopimuksen tekemisen jälkeen ja viimeis
tään hankintasopimuksen toteuttamisen alkaessa vaadittava pääsopimus
kumppania ilmoittamaan hankintayksikölle tällaisiin rakennusurakoihin
tai palveluihin osallistuvien alihankkijoidensa nimet, yhteystiedot ja lail
liset edustajat, jos ne ovat kyseisenä ajankohtana tiedossa. Hankintayk
sikön on vaadittava pääsopimuskumppania ilmoittamaan hankintayksi
kölle kaikki muutokset näihin tietoihin hankintasopimuksen voimassa
oloaikana sekä vaaditut tiedot mahdollisten uusien alihankkijoiden osal
ta, joita se ottaa myöhemmin mukaan tällaisiin rakennusurakoihin tai
palveluihin.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot
voivat asettaa suoraan pääsopimuskumppanille velvoitteen toimittaa vaa
ditut tiedot.

Vaadittuihin tietoihin on tämän artiklan 6 kohdan b alakohtaa sovellet
taessa tarvittaessa liitettävä alihankkijoiden omat lausunnot, joista sää
detään 80 artiklan 3 kohdassa. Tämän artiklan 8 kohdan mukaisissa
täytäntöönpanotoimenpiteissä voidaan säätää, että alihankkijoiden, jotka
esitellään hankintasopimuksen tekemisen jälkeen, on oman lausunnon
sijasta toimitettava todistukset ja muut täydentävät asiakirjat.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta tavarantoimittajiin.

Hankintayksiköt voivat laajentaa tai jäsenvaltiot voivat vaatia niitä laa
jentamaan ensimmäisessä alakohdassa säädetyt velvoitteet esimerkiksi

a) tavarahankintasopimuksiin, muihin palveluhankintasopimuksiin kuin
niihin, jotka kattavat hankintayksikön välittömässä valvonnassa ole
vissa tiloissa suoritettavat palvelut, taikka rakennusurakka- tai palve
luhankintasopimuksiin osallistuviin tavarantoimittajiin;

b) pääsopimuskumppanin alihankkijoiden alihankkijoihin tai tätäkin pi
demmälle alihankintaketjussa.
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6.
Edellä 36 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden rikkomi
sen välttämiseksi voidaan toteuttaa esimerkiksi seuraavanlaisia aiheelli
sia toimenpiteitä:

a) Jos jäsenvaltion lainsäädännössä säädetään alihankkijoiden ja pää
sopimuskumppanin yhteisvastuusta, asianomaisen jäsenvaltion on
varmistettava, että asiaan kuuluvia sääntöjä noudatetaan 36 artiklan
2 kohdassa vahvistettuja edellytyksiä noudattaen.

b) Hankintaviranomaiset voivat tämän direktiivin 80 artiklan 3 kohdan
mukaisesti tarkistaa tai jäsenvaltiot voivat vaatia niitä tarkistamaan,
onko olemassa perusteita alihankkijoiden poissulkemiseksi direktii
vin 2014/24/EU 57 artiklan nojalla. Tällaisissa tapauksissa hankinta
viranomaisen on vaadittava, että talouden toimija korvaa alihankki
jan, jonka osalta tarkistuksessa on todettu pakollisia poissulkemispe
rusteita. Hankintaviranomainen voi vaatia tai jäsenvaltio voi vaatia
sitä vaatimaan, että talouden toimija korvaa alihankkijan, jonka
osalta tarkistuksessa on todettu muita kuin pakollisia
poissulkemisperusteita.

7.
Jäsenvaltiot voivat säätää kansallisessa lainsäädännössä tiukempia
vastuusääntöjä tai alihankkijoille suoritettavia suoria maksuja koskevia
sääntöjä esimerkiksi säätämällä alihankkijoille suoritettavista suorista
maksuista ilman, että näiden pitäisi hakea tällaista suoraa maksua.

8.
Jäsenvaltioiden, jotka ovat päättäneet säätää 3, 5 tai 6 kohdan
mukaisista toimenpiteistä, on vahvistettava lakien, asetusten tai hallin
nollisten määräysten nojalla ja unionin lainsäädäntö huomioon ottaen
edellytykset kyseisten toimenpiteiden täytäntöönpanemiseksi. Näin me
netellessään jäsenvaltiot voivat rajoittaa niiden sovellettavuutta, esimer
kiksi tietyntyyppisten hankintasopimusten, hankintayksiköiden tai talou
den toimijoiden tiettyjen ryhmien tai tiettyjen määrien suhteen.

89 artikla
Hankintasopimusten muuttaminen niiden voimassaoloaikana
1.
Hankintasopimuksia ja puitejärjestelyjä voidaan muuttaa ilman tä
män direktiivin mukaista uutta hankintamenettelyä jossakin seuraavista
tapauksista:

a) jos alkuperäisissä hankinta-asiakirjoissa on muutosten rahallisesta
arvosta riippumatta niitä koskevat selkeät, täsmälliset ja yksiselittei
set tarkistuslausekkeet, jotka voivat olla hinnantarkastuslausekkeita,
tai vaihtoehdot. Kyseisissä lausekkeissa on ilmoitettava mahdollisten
muutosten tai vaihtoehtojen soveltamisala ja luonne sekä olosuhteet,
joissa lausekkeita voidaan käyttää. Ne eivät saa koskea muutoksia tai
vaihtoehtoja, jotka muuttaisivat hankintasopimuksen tai puitejärjeste
lyn yleistä luonnetta;

b) jos alkuperäisen sopimuskumppanin on tarpeen suorittaa lisätöitä tai
-palveluja taikka ylimääräisiä tavaratoimituksia, jotka eivät sisälty
neet alkuperäiseen hankintasopimukseen, niiden arvosta riippumatta,
ja jos sopimuskumppanin vaihtaminen
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i) ei ole mahdollista taloudellisista tai teknisistä syistä, joita ovat
muun muassa korvattavuus tai yhteentoimivuus olemassa olevien
laitteiden, palvelujen tai laitteistojen kanssa, jotka on hankittu
osana alkuperäistä hankintaa; ja
ii) aiheuttaisi merkittävää haittaa tai kustannusten olennaista päällek
käisyyttä hankintayksikölle;
c) jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
i) muutoksen tarve johtuu olosuhteista, joita huolellinen hankinta
yksikkö ei voinut ennakoida;
ii) muutos ei vaikuta hankintasopimuksen yleiseen luonteeseen;
d) jos sopimuskumppani, jonka kanssa hankintayksikkö oli alun perin
tehnyt hankintasopimuksen, korvataan uudella sopimuskumppanilla
seuraavista syistä:
i) a alakohdan
vaihtoehto,

mukainen

yksiselitteinen tarkistuslauseke tai

ii) alkuperäisen sopimuskumppanin asema siirtyy yhtiön rakenneuu
distusjärjestelyjen, yritysostojen, sulautumisten ja määräysvallan
muutosten tai maksukyvyttömyyden seurauksena kokonaan tai
osittain toiselle talouden toimijalle, joka täyttää alun perin vah
vistetut laadulliset valintaperusteet edellyttäen, ettei tästä aiheudu
muita merkittäviä muutoksia hankintasopimukseen eikä tällä py
ritä kiertämään tämän direktiivin soveltamista; tai
iii) hankintayksikkö täyttää itse pääsopimuskumppanin velvoitteet
alihankkijoitaan kohtaan, jos tästä mahdollisuudesta säädetään
88 artiklan mukaisesti kansallisessa lainsäädännössä;
e) jos muutokset eivät niiden arvosta riippumatta ole 4 kohdassa tar
koitettuja merkittäviä muutoksia.
Hankintayksiköiden, jotka ovat muuttaneet hankintasopimusta tämän
kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, on julkaistava
Euroopan unionin virallisessa lehdessä asiaa koskeva ilmoitus. Tällai
sessa ilmoituksessa on oltava liitteessä XVI esitetyt tiedot, ja se on
julkaistava 71 artiklan mukaisesti.
2.
Lisäksi ja tarvitsematta tarkistaa, täyttyvätkö 4 kohdan a–d ala
kohdassa asetetut edellytykset, hankintasopimuksia voidaan muuttaa il
man tämän direktiivin mukaista uutta hankintamenettelyä, jos muutok
sen arvo on molempia seuraavia arvoja alempi:
i) 15 artiklassa vahvistetut kynnysarvot, ja
ii) 10 prosenttia alkuperäisen palvelu- tai tavarahankintasopimuksen ar
vosta ja 15 prosenttia alkuperäisen rakennusurakkasopimuksen
arvosta.
Muutos ei saa kuitenkaan vaikuttaa hankintasopimuksen tai puitejärjes
telyn yleiseen luonteeseen. Jos muutoksia tehdään peräkkäin useampia,
arvo arvioidaan peräkkäisten muutosten kumulatiivisen nettoarvon
perusteella.
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3.
Edellä 2 kohdassa tarkoitetun hinnan laskemista varten tarkistettu
hinta on viitearvo, kun hankintasopimukseen sisältyy indeksilauseke.
4.
Hankintasopimukseen tai puitejärjestelyyn sen voimassaoloaikana
tehtyä muutosta pidetään 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuna merkit
tävänä muutoksena, jos hankintasopimus tai puitejärjestely on sen seu
rauksena luonteeltaan huomattavasti erilainen alun perin tehtyyn sopi
mukseen verrattuna. Rajoittamatta 1 ja 2 kohdan soveltamista muutosta
pidetään joka tapauksessa merkittävänä, jos yksi tai useampi seuraavista
edellytyksistä täyttyy:
a) muutoksella otetaan käyttöön ehtoja, jotka, jos ne olisivat alun perin
kuuluneet hankintamenettelyyn, olisivat mahdollistaneet muiden kuin
alun perin valittujen ehdokkaiden osallistumisen menettelyyn tai
muun kuin alun perin hyväksytyn tarjouksen hyväksymisen, tai jotka
olisivat tuoneet hankintamenettelyyn lisää osallistujia;
b) hankintasopimuksesta tai puitejärjestelystä tulee muutoksen jälkeen
taloudellisesti edullisempi sopimuskumppanille sellaisella tavalla,
jota alkuperäisessä hankintasopimuksessa tai puitejärjestelyssä ei ol
lut määritetty;
c) muutos laajentaa hankintasopimuksen tai puitejärjestelyn soveltamis
alaa huomattavasti;
d) jos sopimuskumppani, jonka kanssa hankintayksikkö oli alun perin
tehnyt hankintasopimuksen, korvataan uudella sopimuskumppanilla
muissa kuin 1 kohdan d alakohdassa säädetyissä tapauksissa.
5.
Jos rakennusurakkaa, tavarahankintaa tai palvelujen suorittamista
koskevaan hankintasopimukseen tai puitejärjestelyyn tehdään sen voi
massaoloaikana muita kuin 1 ja 2 kohdassa säädettyjä muutoksia, vaa
ditaan tämän direktiivin mukaista uutta hankintamenettelyä.

90 artikla
Hankintasopimusten irtisanominen
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hankintayksiköillä on ainakin seu
raavissa tilanteissa ja sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisin
edellytyksin mahdollisuus irtisanoa hankintasopimus sen voimassaolo
aikana, jos
a) hankintasopimukseen on tehty merkittävä muutos, joka olisi 89 artik
lan nojalla edellyttänyt uutta hankintamenettelyä;
b) sopimuskumppani on hankintasopimusta tehtäessä ollut jossakin di
rektiivin 2014/24/EU 57 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista tilanteista,
ja se olisi sen vuoksi pitänyt sulkea pois hankintamenettelystä tämän
direktiivin 80 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla;
c) hankintasopimusta ei olisi pitänyt tehdä sopimuskumppanin kanssa,
koska Euroopan unionin tuomioistuin on SEUT 258 artiklan mukai
sessa menettelyssä todennut sen rikkoneen vakavasti perussopimus
ten ja tämän direktiivin mukaisia velvoitteita.
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III OSASTO

ERITYISET HANKINTAJÄRJESTELMÄT
I LUKU

Sosiaalipalvelut ja muut erityiset palvelut
91 artikla
Sosiaalipalveluja ja muita erityisiä palveluja koskevien sopimusten
tekeminen
Liitteessä XVII luetellut sosiaalipalveluja ja muita erityisiä palveluja
koskevat sopimukset on tehtävä tämän luvun säännösten mukaisesti,
jos hankintasopimusten arvo on yhtä suuri tai suurempi kuin 15 artiklan
c alakohdassa vahvistettu kynnysarvo.

92 artikla
Ilmoitusten julkaiseminen
1.
Kun hankintayksiköt aikovat tehdä hankintasopimuksen 91 artik
lassa tarkoitetuista palveluista, niiden on ilmoitettava aikomuksestaan
jollakin seuraavista tavoista:
a) hankintailmoituksella; tai
b) ohjeellisella kausi-ilmoituksella, joka on pidettävä julkaistuna pitkä
aikaisesti. Ohjeellisessa kausi-ilmoituksessa on viitattava nimen
omaan palvelutyyppeihin, jotka ovat tehtävien hankintasopimusten
kohteina. Siinä on ilmoitettava, että sopimukset tehdään julkaise
matta muita ilmoituksia, ja pyydettävä asiasta kiinnostuneita talouden
toimijoita ilmaisemaan kiinnostuksensa kirjallisesti; tai
c) kelpuuttamisjärjestelmää koskevalla ilmoituksella, joka on pidettävä
julkaistuna pitkäaikaisesti.
Ensimmäistä alakohtaa ei kuitenkaan sovelleta, jos neuvottelumenettelyä
ilman edeltävää tarjouskilpailukutsua olisi voitu käyttää 50 artiklan mu
kaisesti palveluhankintasopimuksen tekemiseen.
2.
Hankintayksiköiden, jotka ovat tehneet hankintasopimuksen 91 ar
tiklassa tarkoitetuista palveluista, on annettava tulokset tiedoksi jälkiilmoituksella. Ne voivat kuitenkin ilmoittaa tulokset yhteen koottuina
neljännesvuosittain. Tässä tapauksessa niiden on lähetettävä nämä yh
teen kootut ilmoitukset 30 päivän kuluessa kunkin vuosineljänneksen
päättymisestä.
3.
Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa ilmoituksissa on
oltava liitteessä XVIII olevissa vastaavissa A, B, C tai D osassa tarkoi
tetut tiedot vakiolomakkeiden mukaisesti. Komissio vahvistaa vakiolo
makkeet täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hy
väksytään 105 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä
noudattaen.
4.
Tässä artiklassa tarkoitetut ilmoitukset on julkaistava 71 artiklan
mukaisesti.
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93 artikla
Hankintasopimusten tekemisessä noudatettavat periaatteet
1.
Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tämän luvun soveltamisalaan
kuuluvien hankintasopimusten tekemiseksi kansalliset säännöt, joilla
varmistetaan, että hankintayksiköt noudattavat avoimuuden ja talouden
toimijoiden yhdenvertaisen kohtelun periaatteita. Jäsenvaltiot voivat
määritellä sovellettavat menettelysäännöt, kunhan kyseisissä säännöissä
sallitaan hankintayksiköiden ottaa huomioon asianomaisten palvelujen
erityispiirteet.

2.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hankintayksiköt voivat ottaa
huomioon tarpeen varmistaa palvelujen laatu, jatkuvuus, esteettömyys,
kohtuuhintaisuus, saatavuus ja kattavuus, eri käyttäjäryhmien erityistar
peet, huono-osaiset ja heikossa asemassa olevat väestöryhmät mukaan
luettuina, käyttäjien osallistuminen ja vaikutusvallan lisääminen sekä
innovointi. Jäsenvaltiot voivat myös säätää, että palveluntarjoaja valitaan
hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen perusteella ottaen huomioon
sosiaalipalvelujen laatu- ja kestävyysperusteet.

94 artikla
Tiettyihin palveluihin varatut hankintasopimukset
1.
Jäsenvaltiot voivat säätää, että hankintayksiköt voivat varata orga
nisaatioille oikeuden osallistua julkisia hankintoja koskevien sopimusten
tekomenettelyihin yksinomaan sellaisten 91 artiklassa tarkoitettujen
terveys- ja sosiaali- ja kulttuuripalvelujen osalta, jotka kuuluvat
CPV-koodeihin 75121000-0, 75122000-7, 75123000-4, 79622000-0,
79624000-4, 79625000-1, 80110000-8, 80300000-7, 80420000-4,
80430000-7, 80511000-9, 80520000-5, 80590000-6, 850000009–85323000-9, 92500000-6, 92600000-7, 98133000-4 ja 98133110-8.

2.
Edellä 1 kohdassa tarkoitetun organisaation on täytettävä kaikki
seuraavat edellytykset:

a) sen tarkoituksena on suorittaa julkisen palvelun tehtäviä, jotka liitty
vät 1 kohdassa tarkoitettujen palvelujen tarjoamiseen;

b) voitot sijoitetaan uudelleen organisaation tarkoituksen saavuttami
seen. Voittojen jakamisen tai uudelleenjakamisen olisi perustuttava
osallistaviin näkökohtiin;

c) sopimusta toteuttavan organisaation johto- tai omistusrakenteet pe
rustuvat työntekijäomistukseen tai osallistaviin periaatteisiin, tai
niissä edellytetään työntekijöiden, käyttäjien tai sidosryhmien aktii
vista osallistumista; ja

d) asianomainen hankintaviranomainen ei ole tehnyt organisaation
kanssa asianomaisia palveluja koskevaa hankintasopimusta tämän
artiklan mukaisesti viimeisten kolmen vuoden aikana.

3.

Hankintasopimus saa olla voimassa enintään kolme vuotta.
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4.

Tarjouskilpailukutsussa on oltava viittaus tähän artiklaan.

5.
Sen estämättä, mitä 108 artiklassa säädetään, komissio arvioi tä
män artiklan vaikutuksia ja antaa kertomuksen Euroopan parlamentille
ja neuvostolle 18 päivään huhtikuuta 2019 mennessä.

II LUKU

Suunnittelukilpailuihin sovellettavat säännöt
95 artikla
Soveltamisala
1.
Tätä lukua sovelletaan suunnittelukilpailuihin, jotka järjestetään
palveluhankintasopimuksen tekemiseen johtavan menettelyn osana, edel
lyttäen että hankintasopimuksen ennakoitu arvo ilman arvonlisäveroa,
mutta mahdolliset osallistujille jaettavat palkinnot tai suoritettavat mak
sut mukaan luettuina, on vähintään yhtä suuri kuin 15 artiklan a koh
dassa vahvistettu määrä.

2.
Tätä lukua sovelletaan kaikkiin suunnittelukilpailuihin, joissa osal
listujille jaettavien palkintojen ja suoritettavien maksujen kokonaismää
rä, mukaan lukien 50 artiklan j kohdan säännösten mukaisesti myöhem
min mahdollisesti tehtävän palveluhankintasopimuksen ennakoitu arvo
ilman arvonlisäveroa, jos hankintayksikkö ei sulje pois tällaista sopi
muksen tekoa kilpailuilmoituksessa, on vähintään yhtä suuri kuin 15 ar
tiklan a kohdassa vahvistettu määrä.

96 artikla
Ilmoitukset
1.
Hankintayksiköiden, jotka aikovat järjestää suunnittelukilpailun,
on julkaistava sitä koskeva ilmoitus.

Niiden on ilmoitettava suunnittelukilpailua koskevassa ilmoituksessa,
aikovatko ne myöhemmin tehdä palveluhankintasopimuksen 50 artiklan
j alakohdan mukaisesti.

Hankintayksiköiden, jotka ovat järjestäneet suunnittelukilpailun, on an
nettava sen tulokset tiedoksi ilmoituksella.

2.
Kilpailuilmoituksessa on oltava liitteessä XIX esitetyt tiedot ja
suunnittelukilpailun tuloksia koskevassa ilmoituksessa liitteessä XX esi
tetyt tiedot vakiolomakkeilla. Komissio vahvistaa vakiolomakkeet täy
täntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään
105 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen.

Suunnittelukilpailun tuloksia koskeva ilmoitus on toimitettava Euroopan
unionin julkaisutoimistolle 30 päivän kuluessa suunnittelukilpailun päät
tymisestä.
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Jos suunnittelukilpailun tuloksia koskevan tiedon julkaiseminen estäisi
lain täytäntöönpanoa, olisi yleisen edun vastaista tai vaarantaisi tietyn
julkisen tai yksityisen talouden toimijan oikeutetut kaupalliset edut
taikka voisi haitata talouden toimijoiden välistä rehellistä kilpailua, täl
laista tietoa ei tarvitse julkaista.

3.
Edellä olevan 71 artiklan 2–6 kohtaa sovelletaan myös suunnitte
lukilpailua koskeviin ilmoituksiin.

97 artikla
Suunnittelukilpailujen järjestämistä, osallistujien
valintalautakuntaa koskevat säännöt

valintaa

ja

1.
Suunnittelukilpailuja järjestäessään hankintayksiköiden on sovel
lettava menettelyjä, jotka on mukautettu I osaston ja tämän luvun sään
nöksiin.

2.

Suunnittelukilpailuun osallistumista ei saa rajoittaa

a) jäsenvaltion alueeseen tai alueen osaan;

b) sillä perusteella, että sen jäsenvaltion lain mukaan, jossa kilpailu
järjestetään, osallistujien on oltava joko luonnollisia henkilöitä tai
oikeushenkilöitä.

3.
Jos suunnittelukilpailun osallistujien määrä on rajoitettu, hankinta
yksiköiden on vahvistettava selkeät ja syrjimättömät valintaperusteet.
Osallistumaan kutsuttavien ehdokkaiden määrän on joka tapauksessa
oltava riittävä todellisen kilpailun varmistamiseksi.

4.
Valintalautakuntaan saa kuulua vain luonnollisia henkilöitä, jotka
ovat riippumattomia suunnittelukilpailuun osallistujista. Jos suunnittelu
kilpailuun osallistujilta vaaditaan tiettyä ammatillista pätevyyttä, vähin
tään kolmasosalla lautakunnan jäsenistä on oltava kyseinen tai vastaava
pätevyys.

98 artikla
Valintalautakunnan päätökset
1.
Valintalautakunnan on tehtävä päätöksensä tai annettava lausun
tonsa itsenäisesti.

2.
Valintalautakunnan on tarkasteltava ehdokkaiden esittämiä suunni
telmia ja hankkeita nimettöminä ja yksinomaan kilpailuilmoituksessa
esitetyin perustein.
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3.
Valintalautakunnan on merkittävä määrittelemänsä hankkeiden pa
remmuusjärjestys pöytäkirjaan, jonka sen jäsenet allekirjoittavat ja joka
on laadittu kunkin hankkeen ansioiden perusteella, ja lisättävä siihen
huomautuksensa ja mahdolliset selventämistä vaativat seikat.

4.
Nimettömyyttä on noudatettava siihen asti, kun valintalautakunta
on antanut lausuntonsa tai tehnyt päätöksensä.

5.
Ehdokkaita voidaan tarvittaessa pyytää vastaamaan valintalauta
kunnan pöytäkirjaansa merkitsemiin kysymyksiin hankkeisiin liittyvien
näkökohtien selventämiseksi.

6.
Valintalautakunnan jäsenten ja ehdokkaiden välisestä vuoropuhe
lusta on laadittava täydellinen pöytäkirja.

IV OSASTO

HALLINNOINTI
99 artikla
Täytäntöönpano
1.
Varmistaakseen toimivan, asianmukaisen ja tehokkaan täytäntöön
panon jäsenvaltioiden on varmistuttava siitä, että yksi tai useampi viran
omainen, elin tai rakenne huolehtii vähintään tässä artiklassa tarkoite
tuista tehtävistä. Niiden on ilmoitettava komissiolle kaikki kyseisten
tehtävien hoitamiseksi toimivaltaiset viranomaiset tai rakenteet.

2.
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että julkisia hankintoja koskevien
sääntöjen soveltamista valvotaan.

Jos valvontaviranomaiset tai -rakenteet havaitsevat omasta aloitteestaan
tai asiasta tietoja saatuaan erityisiä rikkomuksia tai järjestelmään liittyviä
ongelmia, niillä on oltava valtuudet ilmoittaa ongelmista kansallisille
tarkastusviranomaisille, tuomioistuimille tai muille asianmukaisille vi
ranomaisille tai rakenteille, kuten oikeusasiamiehelle, kansallisille parla
menteille tai niiden valiokunnille.

3.
Edellä olevan 2 kohdan mukaisten valvontatoimien tulokset on
asetettava julkisesti saataville asianmukaisten viestintävälineiden avulla.
Kyseisten tulosten on myös oltava komission käytettävissä. Ne voidaan
esimerkiksi sisällyttää tämän kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuihin
seurantaraportteihin.

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle viimeistään 18 päivänä huh
tikuuta 2017 ja sen jälkeen joka kolmas vuosi seurantaraportti, joka
sisältää tarvittaessa tiedot vääränlaisen soveltamisen tai oikeudellisen
epävarmuuden yleisimmistä syistä, muun muassa mahdollisista raken
teellisista tai toistuvista ongelmista sääntöjen soveltamisessa,
pk-yritysten osallistumisesta julkisiin hankintamenettelyihin ja hankin
toihin liittyvien petos-, korruptio- ja eturistiriitatapausten sekä muiden
vakavien sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemisestä, havaitsemisesta ja asi
anmukaisesta raportoinnista.
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Komissio voi korkeintaan joka kolmas vuosi pyytää jäsenvaltioita anta
maan tietoja kansallisten strategisten hankintapolitiikkojen käytännön
täytäntöönpanosta.
Tässä kohdassa ’pk-yrityksillä’ tarkoitetaan komission suosituksessa
2003/361/EY (1) määriteltyjä pk-yrityksiä.
Komissio antaa tämän kohdan nojalla saamiensa tietojen perusteella
säännöllisin väliajoin kertomuksen kansallisten hankintapolitiikkojen to
teuttamisesta ja parhaista käytännöistä sisämarkkinoilla.
4.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että

a) julkisia hankintoja koskevan unionin oikeuden tulkinnasta ja sovel
tamisesta on saatavilla tietoja ja neuvontaa veloituksetta hankintavi
ranomaisten ja talouden toimijoiden, erityisesti pk-yritysten, auttami
seksi soveltamaan oikein julkisia hankintoja koskevia unionin sään
töjä; ja
b) hankintaviranomaisille on tarjolla tukea hankintamenettelyjen suun
nitteluun ja toteuttamiseen.
5.
Rajoittamatta yleisiä menettelyjä ja työmenetelmiä, jotka komissio
on ottanut käyttöön jäsenvaltioiden kanssa harjoittamaansa viestintää ja
yhteydenpitoa varten, jäsenvaltioiden on nimettävä erityinen yhteyspiste
komission kanssa tehtävää sellaista yhteistyötä varten, joka koskee unio
nin hankintalainsäädännön soveltamista.
6.
Hankintaviranomaisten on säilytettävä ainakin hankintasopimuksen
keston ajan jäljennökset kaikista tehdyistä hankintasopimuksista, joiden
arvo on vähintään
a) 1 000 000 euroa, jos kyseessä on tavarahankintasopimus tai
palveluhankintasopimus;
b) 10 000 000 euroa, jos kyseessä on rakennusurakkasopimus.
Hankintaviranomaisten on annettava pääsy näihin sopimuksiin; pääsy
tiettyihin asiakirjoihin tai tietoihin voidaan kuitenkin evätä siinä laajuu
dessa ja niillä edellytyksin, kuin tästä on säädetty asiakirjoihin tutustu
mista ja tietosuojaa koskevissa unionin tai jäsenvaltioiden säännöissä.

100 artikla
Erilliset kertomukset menettelyistä hankintasopimusten tekemisessä
1.
Hankintayksiköiden on kirjattava tarkoituksenmukaiset tiedot kus
takin tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvasta hankintasopimuk
sesta tai puitejärjestelystä ja jokaisesta dynaamisen hankintajärjestelmän
perustamisesta. Näiden tietojen on oltava riittävät, jotta niiden perus
teella voidaan myöhemmin perustella seuraavia päätöksiä:
a) talouden toimijoiden kelpuuttaminen ja valinta sekä hankintasopi
musten tekeminen;
(1) Komission suositus 2003/361/EY, annettu 6 päivänä toukokuuta 2003, mikro
yritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten määritelmästä (EUVL L 124,
20.5.2003, s. 36).
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b) neuvottelumenettelyt ilman edeltävää tarjouskilpailukutsua 50 artiklan
nojalla,

c) II osaston II–IV luvun soveltamatta jättäminen I osaston II ja III
luvussa säädettyjen poikkeusten nojalla;

d) tarvittaessa syyt, joiden perusteella tarjousten sähköinen toimittami
nen on tapahtunut muuta kuin sähköistä viestintämuotoa käyttäen.

Siltä osin kuin 70 artiklan tai 92 artiklan 2 kohdan nojalla laaditussa
jälki-ilmoituksessa on tässä kohdassa vaaditut tiedot, hankintayksiköt
voivat viitata kyseiseen ilmoitukseen.

2.
Hankintayksiköiden on pidettävä kirjaa kaikkien hankintamenette
lyjen edistymisestä riippumatta siitä, toteutetaanko ne sähköisessä muo
dossa. Tätä varten niiden on huolehdittava riittävästä kirjanpidosta voi
dakseen perustella hankintamenettelyn kaikissa vaiheissa tekemänsä
päätökset, esimerkiksi dokumentoitava viestintä talouden toimijoiden
kanssa ja sisäiset neuvottelunsa, hankinta-asiakirjojen valmistelu, mah
dollinen vuoropuhelu tai neuvottelu sekä tarjoajan valinta ja hankinta
sopimuksen tekeminen. Asiakirjat on säilytettävä vähintään kolmen vuo
den ajan hankintasopimuksen tekopäivästä.

3.
Tiedot tai asiakirjat tai niiden pääkohdat on annettava tiedoksi
komissiolle tai 99 artiklassa tarkoitetuille kansallisille viranomaisille,
elimille tai rakenteille niiden pyynnöstä.

101 artikla
Kansallinen raportointi ja tilastotiedot
1.
Komissio tarkastelee 67–71, 92 ja 96 artiklassa tarkoitetuista ja
liitteen IX mukaisesti julkaistuista ilmoituksista saatavien tietojen laatua
ja kattavuutta.

Jos tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen
laatu ja kattavuus ei täytä 67 artiklan 1 kohdassa, 68 artiklan 1 koh
dassa, 69 artiklassa, 70 artiklan 1 kohdassa, 92 artiklan 3 kohdassa ja
96 artiklan 2 kohdassa säädettyjä velvollisuuksia, komissio pyytää asi
anomaiselta jäsenvaltiolta täydentäviä tietoja. Asianomaisen jäsenvaltion
on toimitettava komission pyytämät tilastotiedot kohtuullisen ajan
kuluessa.

2.
Jäsenvaltioiden on viimeistään 18 päivänä huhtikuuta 2017 ja sen
jälkeen joka kolmas vuosi toimitettava komissiolle tilastoraportti sellais
ten hankintojen osalta, jotka olisivat kuuluneet tämän direktiivin sovel
tamisalaan, jos niiden arvo olisi ylittänyt 15 artiklassa säädetyn asiaan
kuuluvan kynnysarvon sekä arvio kyseisten hankintojen yhdistetystä
kokonaisarvosta asianomaisen kauden aikana. Arvio voi perustua erityi
sesti kansallisten julkaisuvaatimusten nojalla saatavilla oleviin tietoihin
tai otokseen perustuviin arvioihin.
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Tämä raportti voidaan sisällyttää 99 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun
raporttiin.

102 artikla
Hallinnollinen yhteistyö
1.
Jäsenvaltioiden on annettava toisilleen vastavuoroista apua ja otet
tava käyttöön toimenpiteet tehokasta keskinäistä yhteistyötä varten var
mistaakseen tiedonvaihdon 62, 81 ja 84 artiklassa tarkoitetuista asioista.
Niiden on varmistettava vaihtamiensa tietojen luottamuksellisuus.

2.
Kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomais
ten on vaihdettava tietoja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktii
vissä 95/46/EY (1) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä
2002/58/EY (2) säädettyjä tietosuojaa koskevia sääntöjä noudattaen.

3.
Viimeistään 18 päivänä huhtikuuta 2015 on käynnistettävä pilotti
hanke, jolla testataan asetuksella (EU) N:o 1024/2012 perustetun sisä
markkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) käytön soveltuvuutta tä
män direktiivin soveltamisalaan kuuluvien tietojen vaihdossa.

V OSASTO

DELEGOITU

SÄÄDÖSVALTA, TÄYTÄNTÖÖNPANOVALTA
JA LOPPUSÄÄNNÖKSET
103 artikla
Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.
Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat
tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.
Siirretään komissiolle 17 päivästä huhtikuuta 2014 määräämättö
mäksi ajaksi 4, 17, 40, 41, 76 ja 83 artiklassa tarkoitettu valta antaa
delegoituja säädöksiä.

3.
Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 4,
17, 40, 41, 76 ja 83 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruut
tamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan
siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä,
jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa leh
dessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päi
vänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen
säädösten pätevyyteen.
(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä
lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden
tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).
(2) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä
heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköi
sen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (EYVL L 201,
31.7.2002, s. 37).
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4.
Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio
antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.
Edellä olevien 4, 17, 40, 41, 76 ja 83 artiklan nojalla annettu
delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti
tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen
säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, il
maissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neu
vosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissi
olle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston
aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

104 artikla
Kiireellinen menettely
1.
Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säännökset tulevat voi
maan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan, kuin niitä ei vastusteta
2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan
parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden
vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.
Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat 103 artiklan 5 kohdassa
tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä
tapauksessa komissio kumoaa säädöksen viipymättä sen jälkeen, kun
Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu
sille tiedoksi.

105 artikla
Komiteamenettely
1.
Komissiota avustaa neuvoston päätöksellä 71/306/ETY (1) perus
tettu julkisia hankintoja käsittelevä neuvoa-antava komitea. Tämä komi
tea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.
Kun viitataan tähän
N:o 182/2011 4 artiklaa.

kohtaan,

sovelletaan

asetuksen

(EU)

3.
Kun viitataan tähän
N:o 182/2011 5 artiklaa.

kohtaan,

sovelletaan

asetuksen

(EU)

106 artikla
Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja siirtymäsäännökset
1.
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeis
tään 18 päivänä huhtikuuta 2016. Niiden on viipymättä toimitettava
nämä säännökset kirjallisina komissiolle.
(1) Neuvoston päätös 71/306/ETY, tehty 26 päivänä heinäkuuta 1971, julkisia
rakennusurakoita koskevia sopimuksia käsittelevän neuvoa-antavan komitean
perustamisesta (EYVL L 185, 16.8.1971, s. 15).
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2.
Sen estämättä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenval
tiot voivat lykätä 40 artiklan 1 kohdan soveltamisen aloittamista 18 päi
vään lokakuuta 2018, lukuun ottamatta tapauksia, joissa sähköisen muo
don käyttö on pakollista 52, 53, 54 artiklan, 55 artiklan 3 kohdan,
71 artiklan 2 kohdan tai 73 artiklan nojalla.

Sen estämättä, mitä tämän artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot
voivat 55 artiklan 3 kohdan mukaisten yhteishankintayksiköiden osalta
lykätä 40 artiklan 1 kohdan soveltamisen aloittamista 18 päivään huh
tikuuta 2017.

Jos jäsenvaltio päättää lykätä 40 artiklan 1 kohdan soveltamisen aloit
tamista, jäsenvaltion on säädettävä, että hankintaviranomaiset voivat
käyttää kaikessa viestinnässä ja tietojenvaihdossa valintansa mukaan
seuraavia viestintävälineitä:

a) sähköinen muoto 40 artiklan mukaisesti;

b) posti tai muu soveltuva toimitustapa;

c) faksi;

d) mainittujen välineiden yhdistelmä.

3.
Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa jäsenvaltioiden antamissa
säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä täl
lainen viittaus, kun ne julkaistaan virallisesti. Jäsenvaltioiden on sää
dettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä säännellyistä kysy
myksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina
komissiolle.

107 artikla
Kumoaminen
Kumotaan direktiivi 2004/17/EY 18 päivästä huhtikuuta 2016.

Viittauksia kumottuun direktiiviin pidetään viittauksina tähän direktii
viin liitteessä XXI olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

108 artikla
Uudelleentarkastelu
Komissio tarkastelee uudelleen 15 artiklassa vahvistettujen kynnysarvo
jen soveltamisesta sisämarkkinoille aiheutuvia taloudellisia vaikutuksia
erityisesti sellaisten tekijöiden kuin rajatylittävien hankintasopimusten ja
liiketoimikustannusten osalta ja laatii vaikutuksista kertomuksen Euroo
pan parlamentille ja neuvostolle 18 päivään huhtikuuta 2019 mennessä.
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Komissio harkitsee, jos mahdollista ja asianmukaista, ehdottavansa
GPA-sopimuksen mukaisesti sovellettavien kynnysarvojen korottamista
seuraavalla neuvottelukierroksella. Jos GPA-sopimuksen mukaisesti so
vellettavat kynnysarvot muuttuvat, tämän kertomuksen jälkeen annetaan
tarpeen mukaan lainsäädäntöehdotus, jolla tässä direktiivissä vahvistet
tuja kynnysarvoja muutetaan.
109 artikla
Voimaantulo
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen
jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
110 artikla
Osoitus
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
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LIITE I
LUETTELO 2 ARTIKLAN 2 KOHDAN A ALAKOHDASSA TARKOITETUISTA TOIMINNOISTA
Jos CPV:n ja NACE:n välillä esiintyy tulkintaeroja, sovelletaan CPV-nimikkeistöä.
NACE (1)
PÄÄLUOKKA F
2-numero
taso

3-numero
taso

RAKENTAMINEN
4-numero
taso

45

Kuvaus

Rakentaminen

CPV-koodi

Huomautukset

Tälle kaksinumerotasolle kuuluu:

45000000

uudisrakentaminen, entisöinti ja ta
vanomainen korjaaminen

45.1

Rakennusalueen poh
jarakentaminen

45.11

Rakennusten purku ja
raivaus; maansiirto

45100000

Tälle nelinumerotasolle kuuluu:

45110000

— rakennusten ja muiden rakentei
den purku
— rakennusalueen raivaus
— maansiirto:
rakennusalueen
maankaivuu, täyttö- ja tasaus
työt, ojankaivu, louhintatyöt, rä
jäytystyöt jne.
— maaperän rakentaminen kaivos
toimintaa varten
— irtomaan poisto ja muut kaivos
ten ja kaivosalueiden perustyöt
ja esirakentaminen
Tälle nelinumerotasolle kuuluu myös:
— rakennusalueen salaojitustyöt
— maa- tai metsätalousmaan ojitus

45.12

Koeporaus

Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
— koeporaus, koekairaus ja näyt
teenotto rakennus-, geofysikaa
lisiin, geologisiin tai vastaaviin
tarkoituksiin
Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:
— öljy- tai kaasulähteiden poraus,
vrt. 11.20
— vesikaivon poraus, vrt. 45.25
— kuilun syvennys, vrt. 45.25
— öljy- ja kaasukenttien tutkimus,
geofysikaalinen, geologinen ja
seisminen tutkimus, vrt. 74.20

45120000
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NACE (1)
PÄÄLUOKKA F
2-numero
taso

3-numero
taso

RAKENTAMINEN
4-numero
taso

45.2

Kuvaus

CPV-koodi

Huomautukset

45200000

Rakennusten tai nii
den osien rakentami
nen

45.21

Yleiset talonraken
nustyöt sekä maa- ja
vesirakennustyöt

Tälle nelinumerotasolle kuuluu:

45210000

— kaikenlaisten rakennusten raken paitsi:
taminen; maa- ja vesirakennus
– 45213316
työt
— siltojen, myös eritasoteiden, 45220000
maasiltojen, tunneleiden ja met
45231000
rotunneleiden rakentaminen
— putkijohtojen, tietoliikennekaa
pelien ja voimalinjojen kauko
verkostojen rakentaminen

45232000

— putkijohtojen, tietoliikennekaa
pelien ja voimalinjojen kunnal
lisverkostojen rakentaminen
— tähän liittyvät asennustyöt
— tehdasvalmisteisten rakennusten
kokoaminen ja pystyttäminen ra
kennuspaikalla
Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:
— öljyn ja kaasun tuotantoon liitty
vät palvelut, vrt. 11.20
— itsevalmistetuista, muista kuin
betonisista osista koostuvien ko
konaisten valmiiden rakenteiden
pystyttäminen, vrt. 20, 26 ja 28
— urheilukenttien,
uima-altaiden,
urheilusalien,
tenniskenttien,
golfratojen ja muiden urheilualu
eiden rakentaminen lukuun otta
matta rakennusten pystyttämistä,
vrt. 45.23
— rakennusasennus, vrt. 45.3
— rakennusten viimeistely, vrt. 45.4
— arkkitehti- ja insinööripalvelut,
vrt. 74.20
— rakentamisen
vrt. 74.20

45.22

projektinhallinta,

Kattorakenteiden pys Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
tyttäminen ja katta
— kattorakenteiden asennustyöt
minen
— katteiden asennustyöt
— vesitiivistystyöt

45261000
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NACE (1)
PÄÄLUOKKA F
2-numero
taso

3-numero
taso

RAKENTAMINEN
4-numero
taso

45.23

Kuvaus

Moottoriteiden, katu
jen, lentokenttien ja
urheilualueiden ra
kentaminen

CPV-koodi

Huomautukset

Tälle nelinumerotasolle kuuluu:

45212212 ja
DA03
— moottoriteiden, katujen, muiden
ajoneuvoille ja jalankulkijoille 45230000
tarkoitettujen liikenneväylien ra
paitsi:
kentaminen
– 45231000
— rautateiden rakentaminen
– 45232000
— kiitoratojen rakentaminen
– 45234115
— urheilukenttien,
uima-altaiden,
urheilusalien,
tenniskenttien,
golfratojen ja muiden urheilualu
eiden rakentaminen lukuun otta
matta rakennusten pystyttämistä
— ajoratamerkintöjen maalaustyöt
teillä ja paikoitusalueilla
Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:
— alustavat
45.11

45.24

Vesirakentaminen

maansiirtotyöt,

vrt.

Tälle nelinumerotasolle kuuluu:

45240000

— seuraavat rakennustyöt:
— vesiväylien, satamien ja jokien,
huvivenesatamien, sulkujen jne.
rakentaminen
— padot ja aallonmurtajat
— ruoppaustyöt
— vedenalaiset rakennustyöt
45.25

Muu erikoisalaraken
taminen

Tälle nelinumerotasolle kuuluu:

45250000

— erilaisille rakenteille yhteiseen 45262000
piirteeseen erikoistunut rakenta
minen, joka edellyttää erityistai
toja tai -laitteita
— perustuksien rakentaminen, mu
kaan lukien paalutustyöt
— kaivojen poraus ja rakentaminen,
kuilun syvennys
— muiden kuin itsevalmistettujen
teräsrunkorakenteiden pystyttä
minen
— teräksen taivuttaminen
— muuraustyöt
laskeminen

ja

katukiveyksen

— rakennustelineiden ja työtasojen
asentaminen ja purku, mukaan
lukien telineiden ja tasojen vuok
raus
— savupiippujen ja teollisuusuunien
pystytys
Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:
— rakennustelineiden vuokraus il
man asennusta ja purkamista,
vrt. 71.32
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NACE (1)
PÄÄLUOKKA F
2-numero
taso

3-numero
taso

RAKENTAMINEN
4-numero
taso

45.3

Kuvaus

Huomautukset

Rakennusasennus

45.31

Sähköjohtojen ja
-laitteiden asennus

CPV-koodi

45300000

Tälle nelinumerotasolle kuuluu:

45213316

Seuraavien laitteistojen rakennus 45310000
asennus tai niiden muu rakentami
paitsi:
nen:
– 45316000
— sähköjohdot ja -laitteet
— tietoliikennejärjestelmät
— sähkölämmitysjärjestelmät
— taloantennit
— palohälyttimet
— varashälyttimet
— hissit ja liukuportaat
— ukkosenjohdattimet jne.

45.32

Eristystyöt

Tälle nelinumerotasolle kuuluu:

45320000

— lämpö-, ääni- tai tärinäeristeiden
rakennusasennus tai niiden muu
rakentaminen
Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:
— vesitiivistystyöt, vrt. 45.22

45.33

Putkityöt

Tälle nelinumerotasolle kuuluu:

45330000

— Seuraavien laitteistojen raken
nusasennus tai niiden muu ra
kentaminen:
— vesi- ja viemärilaitteet ja kalus
teet
— kaasulaitteet
— lämmitys-, tuuletus-, jäähdytystai ilmastointilaitteet ja -putket
— palosammutusjärjestelmät
Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:
— sähkölämmitysjärjestelmien
asennus, vrt. 45.31

45.34

Muu rakennusasenta
minen

Tälle nelinumerotasolle kuuluu:

45234115

— valaistus- ja merkinantolaitteisto 45316000
jen asennus teille, rautateille,
45340000
lentokentille ja satamiin
— muualla luokittelemattomien lait
teiden ja laitteistojen rakennus
asennus tai niiden muu rakenta
minen
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NACE (1)
PÄÄLUOKKA F
2-numero
taso

3-numero
taso

RAKENTAMINEN
4-numero
taso

45.4

Kuvaus

Huomautukset

Rakennusten viimeis
tely

45.41

Rappaus

CPV-koodi

45400000

Tälle nelinumerotasolle kuuluu:

45410000

— rakennusten tai muiden rakentei
den sisä- tai ulkopintojen rappa
ustyöt laastilla tai stukilla sekä
vastaavilla rappausaineilla

45.42

Rakennuspuusepän
asennustyöt

Tälle nelinumerotasolle kuuluu:

45420000

— muiden kuin itsevalmistettujen,
puusta tai muista aineista valmis
tettujen ovien, ikkunoiden, ovenja ikkunankarmien, sovitettujen
keittiöiden, portaikkojen, myy
mäläkalusteiden ja vastaavien
asennus
— sisätilojen viimeistelytyöt kuten
sisäkattojen päällystys, seinien
panelointi, siirrettävien välisei
nien asennus jne.
Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:
— parketin ja muiden puisten lattia
päällysteiden asennus, vrt. 45.43

45.43

Lattianpäällystys ja
seinien verhoilu

Tälle nelinumerotasolle kuuluu:

45430000

— rakennusten tai muiden rakentei
den päällystäminen tai laatoitta
minen
— keraamisilla, betonisilla tai kivi
sillä seinä- tai lattiatiilillä tai -ki
villä
— parketilla tai muulla puisella lat
tiapäällysteellä taikka kokolattia
matoilla tai linoleumilla
— myös kumisella tai muovisella
lattiapäällysteellä
— mosaiikkisilla, marmorisilla, gra
niittisilla tai liuskekivisillä seinätai lattiapäällysteillä
— tapetilla

45.44

Maalaus ja lasitus

Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
— rakennusten sisä- ja ulkomaalaus
— muiden rakenteiden ulkomaalaus
— lasien, peilien jne. asennus
Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:
— ikkunoiden asennus, vrt. 45.42

45440000

02014L0025 — FI — 01.01.2018 — 002.001 — 108
▼B
NACE (1)
PÄÄLUOKKA F
2-numero
taso

3-numero
taso

RAKENTAMINEN
4-numero
taso

45.45

Kuvaus

CPV-koodi

Huomautukset

Muu rakennusten vii Tälle nelinumerotasolle kuuluu:
45212212 ja
meistely
DA04
— yksityisten uima-altaiden raken
45450000
taminen
— rakennusten ulkopintojen puhdis
taminen höyryllä, hiekkapuhalta
malla ja vastaavalla tavalla
— muut muualla luokittelemattomat
rakennusten viimeistelytyöt
Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:
— rakennusten ja muiden rakentei
den siivous, vrt. 74.70

45.5

Rakennus- tai purku
laitteiden vuokraus
käyttäjineen
45.50

Rakennus- tai purku
laitteiden vuokraus
käyttäjineen

45500000

Tälle nelinumerotasolle ei kuulu:
— rakennus- tai purkukoneiden ja
-laitteiden vuokraus ilman käyt
täjää, vrt. 71.32

(1) Neuvoston asetus (ETY) N:o 3037/90, annettu 9 päivänä lokakuuta 1990 (EYVL L 293, 24.10.1990, s. 1).

45500000
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LIITE II
LUETTELO 4 ARTIKLAN 3 KOHDASSA TARKOITETUISTA UNIONIN
SÄÄDÖKSISTÄ
Jos oikeudet on myönnetty riittävän julkisuuden varmistavassa menettelyssä,
jossa oikeuksien myöntäminen perustui puolueettomiin perusteisiin, ne eivät
muodosta tämän direktiivin 4 artiklassa tarkoitettuja ”erityis- tai yksinoikeuksia”.
Seuraavassa luetellaan riittävän avoimuuden ennakolta varmistavat menettelyt
sellaisten muihin unionin säädöksiin perustuvien lupien myöntämiseksi, jotka
eivät muodosta tämän direktiivin 4 artiklassa tarkoitettuja ”erityis- tai yksinoike
uksia”:
a) maakaasulaitosten hoitamiseen tarkoitettujen lupien myöntäminen direktiivin
2009/73/EY 4 artiklassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti;
b) direktiivin 2009/72/EY mukaiset uusien sähköntuotantolaitosten rakennusluvat
tai rakentamista koskevat tarjouspyynnöt;
c) postipalveluun, jota ei ole varattu eikä saa varata, liittyvien lupien myöntämi
nen direktiivin 97/67/EY 9 artiklassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti;
d) hiilivetyjen hyödyntämistä sisältävään toimintaan liittyvien lupien myöntämi
nen direktiivissä 94/22/EY säädetyn menettelyn mukaisesti;
e) linja-autojen, raitiovaunujen, rautateiden tai metron henkilöliikennepalvelujen
suorittamista koskevat asetuksen (EY) N:o 1370/2007 mukaiset palveluhan
kintasopimukset, jotka on tehty tarjouskilpailussa noudatettavan menettelyn
perusteella mainitun asetuksen 5 artiklan 3 kohdan mukaisesti, edellyttäen,
että sopimuksen voimassaoloaika on mainitun asetuksen 4 artiklan 3 tai 4
kohdan mukainen.
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LIITE III
LUETTELO

34

ARTIKLAN 3 KOHDASSA
UNIONIN SÄÄDÖKSISTÄ

TARKOITETUISTA

A. Kaasun tai lämmön siirto tai jakelu
Direktiivi 2009/73/EY
B.

Sähkön tuotanto, siirto tai jakelu
Direktiivi 2009/72/EY

C.

Juomaveden tuotanto, kuljetus tai jakelu
[Ei säädöksiä]

D. Hankintayksiköt rautatiepalvelujen alalla
Rautateiden rahtiliikenne
Direktiivi 2012/34/EU
Kansainvälinen rautateiden matkustajaliikenne
Direktiivi 2012/34/EU
Kansallinen rautateiden matkustajaliikenne
[Ei säädöksiä]
E.

Hankintayksiköt kaupunkien
linja-autopalvelujen alalla

rautatie-,

raitiotie-, johdinauto-

tai

[Ei säädöksiä]
F.

Hankintayksiköt postipalvelujen alalla
Direktiivi 97/67/EY

G. Öljyn tai kaasun talteenotto
Direktiivi 94/22/EY
H. Hiilen tai muiden kiinteiden polttoaineiden etsintä ja talteenotto
[Ei säädöksiä]
I.

Hankintayksiköt meri- tai sisävesisatamien taikka muiden terminaa
lipalvelujen alalla
[Ei säädöksiä]

J.

Hankintayksiköt lentoasemalaitteiden alalla
[Ei säädöksiä]
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LIITE IV
MÄÄRÄAJAT 35 ARTIKLASSA TARKOITETTUJEN TÄYTÄNTÖÖN
PANOSÄÄDÖSTEN ANTAMISELLE
1. Edellä 35 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset annetaan seuraavien
määräaikojen kuluessa:
a) 90 työpäivän kuluessa, jos tietyille markkinoille pääsyn oletetaan olevan
vapaata 34 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan perusteella;
b) 130 työpäivän kuluessa muissa kuin a alakohdassa tarkoitetuissa
tapauksissa.
Tämän kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuja määräaikoja pidennetään 15
työpäivällä, jollei pyyntöön liity kyseisen toiminnan suhteen toimivaltaisen
riippumattoman kansallisen viranomaisen yksityiskohtaista ja perusteltua lau
suntoa, jossa analysoidaan perusteellisesti edellytyksiä, joilla 34 artiklan 1
kohtaa voidaan mahdollisesti soveltaa kyseiseen toimintaan 34 artiklan 2 ja
3 kohdan mukaisesti.
Nämä määräajat alkavat sen päivän jälkeisenä ensimmäisenä työpäivänä, jona
komissio vastaanottaa 35 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön tai, jos
pyynnön mukana toimitettavat tiedot ovat epätäydellisiä, sen päivän jälkeisenä
työpäivänä, jona täydelliset tiedot on vastaanotettu.
Komissio voi pidentää ensimmäisessä alakohdassa säädettyjä määräaikoja
pyynnön esittäneen jäsenvaltion tai hankintayksikön suostumuksella.
2. Komissio voi pyytää kyseistä jäsenvaltiota tai hankintayksikköä tai 1 kohdassa
tarkoitettua riippumatonta kansallista viranomaista tai muuta toimivaltaista
kansallista viranomaista antamaan kaikki tarvittavat tiedot tai täydentämään
tai selventämään annettuja tietoja asianmukaisen määräajan kuluessa. Jos vas
taukset annetaan myöhässä tai ne ovat puutteellisia, 1 kohdan ensimmäisessä
alakohdassa säädettyjen määräaikojen kuluminen keskeytetään tietopyynnössä
asetetun määräajan päättymisen ja täydellisten ja asianmukaisten tietojen vas
taanottamisen väliseksi ajaksi.
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LIITE V
TARJOUSTEN, OSALLISTUMISHAKEMUSTEN, KELPUUTTAMISHA
KEMUSTEN SEKÄ SUUNNITTELUKILPAILUIHIN TOIMITETTAVIEN
SUUNNITELMIEN JA HANKKEIDEN SÄHKÖISIÄ VASTAANOTTOVÄ
LINEITÄ JA -LAITTEITA KOSKEVAT VAATIMUKSET
Tarjousten, osallistumishakemusten, kelpuuttamishakemusten sekä suunnittelukil
pailuihin toimitettavien suunnitelmien ja hankkeiden sähköisillä vastaanottoväli
neillä ja -laitteilla on tarkoituksenmukaisia teknisiä keinoja ja menettelytapoja
käyttäen varmistettava vähintään, että
a) tarjousten, osallistumishakemusten ja kelpuuttamishakemusten täsmällinen
vastaanottopäivämäärä ja -aika sekä suunnitelmien ja hankkeiden täsmällinen
jättöpäivämäärä ja -aika käyvät tarkasti ilmi;
b) voidaan kohtuudella varmistaa, että näiden vaatimusten mukaisesti toimitet
tuihin tietoihin ei ole pääsyä ennen vahvistettuja määräaikoja;
c) ainoastaan valtuutetut henkilöt voivat vahvistaa tai muuttaa toimitettujen tie
tojen avaamispäivämääriä;
d) ainoastaan valtuutetut henkilöt voivat päästä kaikkiin toimitettuihin tietoihin
tai osaan niistä kelpuuttamismenettelyn, hankintamenettelyn tai suunnittelukil
pailun eri vaiheissa;
e) ainoastaan valtuutetut henkilöt voivat sallia pääsyn toimitettuihin tietoihin ja
vasta määrätyn päivän jälkeen;
f) näiden vaatimusten mukaisesti vastaanotettuihin ja avattuihin tietoihin on
pääsy ainoastaan niihin perehtymiseen valtuutetuilla henkilöillä;
g) jos b–f alakohdassa tarkoitettuja pääsyä koskevia kieltoja tai pääsyyn liittyviä
ehtoja rikotaan, voidaan kohtuudella varmistaa, että rikkominen on selkeästi
havaittavissa.
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LIITE VI
A OSA
OHJEELLISEEN

KAUSI-ILMOITUKSEEN
TIEDOT

SISÄLLYTETTÄVÄT

(67 artikla)
I Kaikissa tapauksissa täytettävät tiedot
1. Hankintayksikön nimi, tunnistenumero (jos tästä säädetään kansallisessa lain
säädännössä), osoite, myös NUTS-koodi, puhelin- ja faksinumero sekä säh
köposti- ja internetosoite. Jos lisätietoja antaa jokin toinen yksikkö, tämän
yksikön vastaavat tiedot.
2. Pääasiallinen toimiala.
3. a) Tavarahankintasopimusten osalta: suoritettavien palvelujen tai toimitetta
vien tuotteiden luonne ja määrä (CPV-koodit).
b) Rakennusurakkasopimusten osalta: suoritettavien palvelujen luonne ja laa
juus, rakennusurakan tai siihen liittyvien osaurakoiden yleispiirteet (CPVkoodit).
c) Palveluhankintasopimusten osalta: hankintojen suunniteltu yhteisarvo kus
sakin suunnitellussa palvelujen pääluokassa (CPV-koodit).
4. Päivä, jona ilmoitus on lähetetty tai jona ilmoitus kyseisen ilmoituksen jul
kaisemisesta hankkijaprofiilissa on lähetetty.
5. Muut tiedot.
II

Lisätiedot, jotka on esitettävä silloin, kun ilmoituksella kutsutaan tarjo
uskilpailuun tai kun sen perusteella voidaan lyhentää hakemusten tai
tarjousten vastaanottamiselle asetettuja määräaikoja (67 artiklan 2 koh
ta)

6. Maininta siitä, että tarjoamisesta kiinnostuneiden talouden toimijoiden on
ilmoitettava hankintayksikölle olevansa kiinnostuneita hankintasopimuksesta
tai -sopimuksista.
7. Sähköposti- tai internetosoite, josta eritelmät ja hankinta-asiakirjat ovat il
maiseksi, rajoituksetta, suoraan ja kokonaan kaikkien saatavilla.
Jos hankinta-asiakirjoja ei ole asetettu ilmaiseksi, rajoituksetta, suoraan ja
kokonaan kaikkien saataville 73 artiklan 1 kohdan kolmannessa ja neljän
nessä alakohdassa mainituista syistä, tieto siitä, miten ne voi saada.
8. Tarvittaessa, onko hankintasopimus varattu suojatyökeskuksille tai onko sen
toteuttaminen varattu suojatyöohjelmien yhteyteen.
9. Määräaika tarjouspyyntöä tai neuvottelukutsua koskevien hakemusten
vastaanottamiselle.
10. Toimitettavien tuotteiden luonne ja määrä, rakennusurakan yleispiirteet tai
palvelun pääluokka ja kuvaus sekä maininta siitä, onko tarkoitus tehdä pui
tejärjestely tai useampia puitejärjestelyjä. Maininta erityisesti mahdollisista
lisähankintamahdollisuuksista ja arvioitu aika, jonka kuluessa tällaisia lisä
hankintamahdollisuuksia voidaan käyttää, sekä hankintasopimuksen mahdol
listen jatkamisten lukumäärä. Toistuvien hankintasopimusten osalta maini
taan myös arvio myöhempien tarjouskilpailujen ajankohdasta. Maininta siitä,
onko kyseessä osto, leasing, vuokraus vai osamaksukauppa vai näiden yh
distelmä.
11. Kun kyseessä ovat rakennusurakat, NUTS-koodi, jolla ilmaistaan pääasialli
nen suorituspaikka, ja kun kyseessä ovat tavarat ja palvelut, NUTS-koodi,
jolla ilmaistaan pääasiallinen toimitus- tai suorituspaikka. Jos hankintasopi
mus on jaettu osiin, nämä tiedot on esitettävä kustakin osasta.
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12. Toimitus- tai toteutusaika taikka palveluhankintasopimuksen voimassaoloaika
ja mahdollisuuksien mukaan aloitusaika.
13. Osoite, johon tarjoamisesta kiinnostuneiden yritysten on kirjallisesti ilmoitet
tava kiinnostuksestaan.
14. Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle.
15. Kieli tai kielet, jolla tai joilla hakemukset tai tarjoukset on laadittava.
16. Tavarantoimittajalta vaaditut taloudelliset ja tekniset edellytykset sekä rahoi
tukselliset ja tekniset takuut.
17. a) Arvioitu päivä, jona hankintasopimukseen tai -sopimuksiin liittyvät han
kintamenettelyt aloitetaan (jos tiedossa).
b) Hankintamenettelyn laji (rajoitetut menettelyt, joihin voi tapauskohtaisesti
liittyä myös dynaaminen hankintajärjestelmä, tai tarjousperusteiset neu
vottelumenettelyt).
18. Hankintasopimuksen
edellytykset.

toteuttamiselle

asetetut

mahdolliset

erityiset

19. Tapauksen mukaan maininta siitä,
a) onko tarjoukset tai hakemukset lähetettävä tai voiko ne lähettää sähköi
sesti,
b) tehdäänkö tilaukset sähköisesti,
c) tapahtuuko laskutus sähköisesti,
d) hyväksytäänkö sähköiset maksut.
20. Muutoksenhakuelimen nimi ja osoite sekä mahdolliset välitysmenettelyt.
Muutoksenhaun jättämisen määräaikoja koskevat tarkat tiedot tai tarvittaessa
sen yksikön nimi, osoite, puhelin- ja faksinumero sekä sähköpostiosoite,
josta nämä tiedot voi saada.
21. Jos asia on tiedossa, 82 artiklassa tarkoitetut hankintasopimuksen tekoperus
teet. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa kokonaistaloudellisesti edullisin tar
jous määritetään yksinomaan hinnan perusteella, on mainittava perusteet,
joiden mukaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous määritellään, ja pe
rusteiden suhteellinen painotus tai tarvittaessa tärkeysjärjestys, jos ne eivät
ilmene eritelmistä tai niitä ei ilmoiteta 67 artiklan 2 kohdan b alakohdassa
tarkoitetussa
vahvistuspyynnössä
taikka
tarjouspyynnössä
tai
neuvottelukutsussa.
B OSA
TIEDOT, JOTKA ON SISÄLLYTETTÄVÄ ILMOITUKSIIN SELLAISEN
OHJEELLISEN KAUSI-ILMOITUKSEN JULKAISEMISESTA HANKKI
JAPROFIILISSA, JOLLA EI KUTSUTA TARJOUSKILPAILUUN
(67 artiklan 1 kohta)
1.

Hankintayksikön nimi, tunnistenumero (jos tästä säädetään kansallisessa lain
säädännössä), osoite, myös NUTS-koodi, puhelin- ja faksinumero sekä säh
köposti- ja internetosoite. Jos lisätietoja antaa jokin toinen yksikkö, tämän
yksikön vastaavat tiedot.

2.

Pääasiallinen toimiala.

3.

CPV-koodit.

4.

Hankkijaprofiilin internetosoite (URL).

5.

Päivä, jona ilmoitus ennakkoilmoituksen julkaisemisesta hankkijaprofiilissa
on lähetetty.
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LIITE VII
SÄHKÖISIÄ HUUTOKAUPPOJA KOSKEVIIN HANKINTA-ASIAKIR
JOIHIN SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT (53 ARTIKLAN 4 KOHTA)
Jos hankintayksiköt ovat päättäneet järjestää sähköisen
hankinta-asiakirjoissa on oltava ainakin seuraavat tiedot:

huutokaupan,

a) tekijät, joiden arvot ovat sähköisen huutokaupan kohteena, siltä osin kuin
nämä tekijät ovat määrällisesti ilmaistavissa lukuina tai prosenttimäärinä;
b) niiden arvojen mahdolliset rajat, jotka voidaan esittää, sellaisina kuin ne ovat
hankintasopimuksen kohdetta koskevien eritelmien perusteella;
c) tiedot, jotka annetaan tarjoajien käyttöön sähköisen huutokaupan aikana, sekä
tarvittaessa tietojen antamisen ajankohta;
d) tarvittavat tiedot sähköisen huutokaupan kulusta;
e) edellytykset, joiden mukaisesti tarjoajat voivat tehdä tarjouksen, ja tapauksen
mukaan erityisesti tarjottaessa vaaditut tarjousten väliset vähimmäiserot;
f) tarvittavat tiedot käytettävästä sähköisestä järjestelmästä sekä viestintäyhteyttä
koskevista yksityiskohdista ja teknisistä eritelmistä.
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LIITE VIII
TIETTYJEN TEKNISTEN ERITELMIEN MÄÄRITELMÄT
Tässä direktiivissä tarkoitetaan
1) ’teknisellä eritelmällä’ jotakin seuraavista:
a) palvelu- tai tavarahankintasopimuksissa eritelmää asiakirjassa, jossa mää
ritellään tuotteelta tai palvelulta edellytetyt ominaisuudet, esimerkiksi laa
tutaso, ympäristö- ja ilmastomyötäisyyden taso, kaikki vaatimukset täyt
tävä suunnittelu (mukaan luettuna esteettömyys vammaisille henkilöille),
vaatimustenmukaisuuden arviointi, suorituskyky, tuotteen käyttö, turvalli
suus tai mitat, mukaan lukien tuotteeseen kohdistuvat vaatimukset myyn
tinimityksen, termistön, tunnusten, testauksen ja testausmenetelmien, pak
kauksen, merkitsemisen, etiketöinnin, käyttöohjeiden sekä tuotantoproses
sien ja -menetelmien osalta kaikissa tavara- tai palveluhankinnan elinkaa
ren vaiheissa sekä vaatimustenmukaisuuden arviointimenetelmät;
b) rakennusurakkasopimuksissa kaikkia teknisiä määräyksiä, jotka sisältyvät
erityisesti hankinta-asiakirjoihin ja joissa määritellään materiaalilta, tuot
teelta tai hankinnalta vaadittavat ominaisuudet, joiden perusteella voidaan
päätellä kyseisen materiaalin, tuotteen tai hankinnan täyttävän hankintayk
sikön tarkoittaman käytön vaatimukset. Näihin ominaisuuksiin on sisällyt
tävä ympäristö- ja ilmastomyötäisyyden taso, kaikki vaatimukset täyttävä
suunnittelu (mukaan lukien esteettömyys vammaisille henkilöille), vaa
timustenmukaisuuden arviointi, suorituskyky, turvallisuus tai mitat, mu
kaan lukien menettelyt, jotka koskevat laadunvarmistusta, termistöä, tun
nuksia, testausta ja testausmenetelmiä, pakkausta, merkitsemistä, etiketöin
tiä ja käyttöohjeita sekä tuotantoprosesseja ja -menetelmiä kaikissa raken
nustyön elinkaaren vaiheissa. Näiden ominaisuuksien on sisällettävä myös
säännöt, jotka liittyvät suunnitteluun ja kustannuslaskentaan, testaukseen ja
tarkastukseen, sekä työn hyväksymisehdot, rakennusmenetelmät ja -teknii
kat sekä kaikki muut tekniset edellytykset, jotka hankintaviranomaisen on
mahdollista määrätä yleisen tai erityisen sääntelyn puitteissa ja jotka liit
tyvät valmiiseen työhön ja materiaaleihin tai näiden osiin;
2) ’standardilla’ tunnustetun standardointielimen toistuvaa tai jatkuvaa käyttöä
varten vahvistamaa teknistä eritelmää, jonka noudattaminen ei ole pakollista
ja joka kuuluu johonkin seuraavista ryhmistä:
a) ’kansainvälisellä standardilla’ tarkoitetaan kansainvälisen standardointieli
men vahvistamaa standardia, joka on asetettu yleiseen käyttöön;
b) ’eurooppalaisella standardilla’ tarkoitetaan eurooppalaisen standardointieli
men vahvistamaa standardia, joka on asetettu yleiseen käyttöön;
c) ’kansallisella standardilla’ tarkoitetaan kansallisen standardointielimen vah
vistamaa standardia, joka on asetettu yleiseen käyttöön;
3) ’eurooppalaisella teknisellä arvioinnilla’ eurooppalaisen arviointiasiakirjan
mukaisesti tehtyä rakennustuotteen perusominaisuuksien suoritustasojen doku
mentoitua arviointia niin kuin se on määritelty Euroopan parlamentin ja neu
voston asetuksen (EU) N:o 305/2011 (1) 2 artiklan 12 kohdassa;
4) ’yhteisellä teknisellä eritelmällä’ tieto- ja viestintätekniikan teknistä eritelmää,
joka on vahvistettu asetuksen (EU) N:o 1025/2012 13 ja 14 artiklan
mukaisesti;
5) ’teknisellä viitteellä’ mitä tahansa muuta eurooppalaisen standardointielimen
markkinoiden tarpeet huomioon ottavien menettelyjen mukaisesti laatimaa
teknistä määrittelyä kuin eurooppalaista standardia.

(1) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 305/2011, annettu 9 päivänä maa
liskuuta 2011, rakennustuotteiden kaupan pitämistä koskevien ehtojen yhdenmukaistami
sesta ja neuvoston direktiivin 89/106/ETY kumoamisesta (EUVL L 88, 4.4.2011, s. 5).
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LIITE IX
JULKAISEMISTA KOSKEVAT TIEDOT
1. Ilmoitusten julkaiseminen
Hankintayksiköiden on lähetettävä 67, 68, 69, 70, 92 ja 96 artiklassa tarkoi
tetut ilmoitukset Euroopan unionin julkaisutoimistoon, ja ilmoitukset julkais
taan seuraavien sääntöjen mukaisesti:
a) Euroopan unionin julkaisutoimisto julkaisee 67, 68, 69, 70, 92 ja 96 artik
lassa tarkoitetut ilmoitukset, tai jos kyseessä on 67 artiklan 1 kohdan
mukainen ohjeellisten kausi-ilmoitusten julkaiseminen hankkijaprofiilissa,
hankintayksiköiden on julkaistava ilmoitus.
Hankintayksiköt voivat lisäksi julkaista nämä tiedot internetissä 2 kohdan
b alakohdassa tarkoitetussa ”hankkijaprofiilissa”.
b) Euroopan unionin julkaisutoimisto lähettää hankintayksikölle 71 artiklan 5
kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun vahvistuksen.
2. Täydentävien tai lisätietojen julkaiseminen
a) Jollei 73 artiklan 1 kohdan kolmannessa ja neljännessä alakohdassa toisin
säädetä, hankintayksiköiden on julkaistava hankinta-asiakirjat kokonaisuu
dessaan internetissä.
b) Hankkijaprofiili voi sisältää 67 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja ohjeellisia
kausi-ilmoituksia, tietoja meneillään olevista tarjouspyynnöistä, suunnitel
luista ostoista, tehdyistä hankintasopimuksista, peruutetuista menettelyistä
sekä muuta hyödyllistä yleistietoa, kuten yhteyspiste, puhelin- ja faksinu
mero sekä postiosoite ja sähköpostiosoite. Hankkijaprofiili voi niin ikään
sisältää
tarjouskilpailuun
kutsumiseen
käytettäviä
ohjeellisia
kausi-ilmoituksia, jotka on julkaistava kansallisesti 72 artiklan nojalla.
3. Lähetysmuodot ja menettelytavat lähetettäessä ilmoitukset sähköisesti
Ilmoitusten sähköisessä lähettämisessä sovellettavat komission vahvistamat
lähetysmuodot ja menettelytavat ovat saatavilla internetosoitteessa
”http://simap.europa.eu”.
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LIITE X
KELPUUTTAMISJÄRJESTELMÄÄ KOSKEVAAN
SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT

ILMOITUKSEEN

(44 artiklan 4 kohdan b alakohta ja 68 artikla)
1. Hankintayksikön nimi, tunnistenumero (jos tästä säädetään kansallisessa lain
säädännössä), osoite, myös NUTS-koodi, puhelin- ja faksinumero sekä säh
köposti- ja internetosoite. Jos lisätietoja antaa jokin toinen yksikkö, tämän
yksikön vastaavat tiedot.
2. Pääasiallinen toimiala.
3. Tarvittaessa, onko hankintasopimus varattu suojatyökeskuksille tai onko sen
toteuttaminen varattu suojatyöohjelmien yhteyteen.
4. Kelpuuttamisjärjestelmän tarkoitus (järjestelmän avulla hankittavien tuottei
den, palvelujen tai rakennusurakoiden tai niiden pääluokkien kuvaus –
CPV-koodit). Kun kyseessä ovat rakennusurakat, NUTS-koodi, jolla ilmais
taan pääasiallinen suorituspaikka, ja kun kyseessä ovat tavarat ja palvelut,
NUTS-koodi, jolla ilmaistaan pääasiallinen toimitus- tai suorituspaikka.
5. Pätevyysehdot, jotka talouden toimijoiden on täytettävä järjestelmän mukai
sesti, ja menetelmät näiden pätevyysehtojen tarkastamiseksi. Jos kyseisten
ehtojen ja niiden tarkastamismenetelmien kuvaus on laaja ja perustuu asia
kirjoihin, jotka ovat kiinnostuneiden talouden toimijoiden saatavilla, yhteen
veto tärkeimmistä ehdoista ja menetelmistä sekä viittaus näihin asiakirjoihin
on riittävä.
6. Kelpuuttamisjärjestelmän voimassaoloaika ja sen uudistamista koskevat
muodollisuudet.
7. Maininta siitä, että ilmoitus on samalla kutsu tarjouskilpailuun.
8. Osoite, josta voi saada kelpuuttamisjärjestelmää koskevia lisätietoja ja asia
kirjoja (jos osoite on muu kuin 1 kohdassa mainittu).
9. Muutoksenhakuelimen nimi ja osoite sekä mahdolliset välitysmenettelyt.
Muutoksenhaun jättämisen määräaikoja koskevat tarkat tiedot tai tarvittaessa
sen yksikön nimi, osoite, puhelin- ja faksinumero sekä sähköpostiosoite,
josta nämä tiedot voi saada
10. Jos asia on tiedossa, 82 artiklassa tarkoitetut hankintasopimuksen tekoperus
teet. Lukuun ottamatta tapauksia, joissa kokonaistaloudellisesti edullisin tar
jous määritetään yksinomaan hinnan perusteella, on mainittava perusteet,
joiden mukaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous määritellään, ja pe
rusteiden suhteellinen painotus tai tarvittaessa tärkeysjärjestys, jos ne eivät
ilmene eritelmistä tai niitä ei ilmoiteta 61 artiklan 2 kohdan b alakohdassa
tarkoitetussa
vahvistuspyynnössä
taikka
tarjouspyynnössä
tai
neuvottelukutsussa.
11. Tapauksen mukaan maininta siitä,
a) onko tarjoukset tai hakemukset lähetettävä tai voiko ne lähettää sähköi
sesti,
b) tehdäänkö tilaukset sähköisesti,
c) tapahtuuko laskutus sähköisesti,
d) hyväksytäänkö sähköiset maksut.
12. Muut tiedot.
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LIITE XI
HANKINTAILMOITUKSIIN SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT
(69 artikla)
A. AVOIMET MENETTELYT
1. Hankintayksikön nimi, tunnistenumero (jos tästä säädetään kansallisessa lain
säädännössä), osoite, myös NUTS-koodi, puhelin- ja faksinumero sekä säh
köposti- ja internetosoite. Jos lisätietoja antaa jokin toinen yksikkö, tämän
yksikön vastaavat tiedot.
2. Pääasiallinen toimiala.
3. Tarvittaessa, onko hankintasopimus varattu suojatyökeskuksille tai onko sen
toteuttaminen varattu suojatyöohjelmien yhteyteen.
4. Hankintasopimuksen luonne (tavarahankinta-, rakennusurakka- tai palvelu
hankintasopimus; tarvittaessa mainittava, onko kyseessä puitejärjestely tai
dynaaminen hankintajärjestelmä), kuvaus (CPV-koodit). Tarvittaessa mai
ninta siitä, onko tarjoukset pyydetty ostoa, leasingiä, vuokrausta vai osamak
sukauppaa vai näiden yhdistelmää varten.
5. Kun kyseessä ovat rakennusurakat, NUTS-koodi, jolla ilmaistaan pääasialli
nen suorituspaikka, ja kun kyseessä ovat tavarat ja palvelut, NUTS-koodi,
jolla ilmaistaan pääasiallinen toimitus- tai suorituspaikka.
6. Tavarahankinnoissa ja rakennusurakoissa:
a) toimitettavien tuotteiden luonne ja määrä (CPV-koodit). Maininta erityi
sesti mahdollisista lisähankintamahdollisuuksista ja, jos se on tiedossa,
arvioitu aika, jonka kuluessa tällaisia lisähankintamahdollisuuksia voidaan
käyttää, sekä sopimuksen mahdollisten jatkamisten lukumäärä. Toistuvien
hankintasopimusten osalta mainitaan myös mahdollisuuksien mukaan ar
vio kyseisiä tuotteita koskevien myöhempien tarjouskilpailujen ajankoh
dasta tai suoritettavien palvelujen luonne ja laajuus sekä rakennusurakan
yleispiirteet (CPV-koodit).
b) tieto siitä, voivatko toimittajat tehdä tarjouksia osasta tavarahankintaa
ja/tai koko tavarahankinnasta.
Jos rakennusurakkasopimuksen kohteena oleva urakka tai hankintasopi
mus on jaettu osiin, eri osien suuruusluokka ja tieto, onko mahdollisuus
tehdä tarjous yhdestä vai useammasta osasta vai niistä kaikista.
c) rakennusurakoita koskevissa hankintasopimuksissa: tiedot urakan tai han
kintasopimuksen kohteesta, jos hankintasopimukseen kuuluu myös hank
keiden suunnittelu.
7. Palveluhankinnoissa:
a) Toimitettavien tuotteiden luonne ja määrä. Maininta erityisesti mahdolli
sista lisähankintamahdollisuuksista ja, jos se on tiedossa, arvioitu aika,
jonka kuluessa tällaisia lisähankintamahdollisuuksia voidaan käyttää, sekä
sopimuksen mahdollisten jatkumisten lukumäärä. Toistuvien hankintaso
pimusten osalta mainitaan myös mahdollisuuksien mukaan arvio kyseisiä
palveluhankintoja koskevien myöhempien tarjouskilpailujen ajankohdasta.
b) Tieto siitä, onko palvelun suorittaminen lain, asetuksen tai hallinnollisen
määräyksen perusteella rajattu tietylle ammattikunnalle.
c) Viittaus kyseiseen lakiin, asetukseen tai hallinnolliseen määräykseen.
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d) Tieto siitä, onko oikeushenkilöiden ilmoitettava palvelun suorittamisesta
vastaavan henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys.
e) Tieto siitä, voivatko palvelujen suorittajat tehdä tarjouksia osasta kyseisiä
palveluja.
8. Jos tämä on tiedossa, tieto siitä, sallitaanko vaihtoehtojen esittäminen.
9. Toimitus- tai toteutusaika taikka palveluhankintasopimuksen voimassaoloaika
ja mahdollisuuksien mukaan aloitusaika.
10. Sähköposti- tai internetosoite, josta hankinta-asiakirjat ovat ilmaiseksi, rajoi
tuksetta, suoraan ja kokonaan kaikkien saatavilla.
Jos hankinta-asiakirjoja ei ole asetettu ilmaiseksi, rajoituksetta, suoraan ja
kokonaan kaikkien saataville 73 artiklan 1 kohdan kolmannessa ja neljän
nessä alakohdassa mainituista syistä, tieto siitä, miten ne voi saada.
11. a) Määräaika tarjousten vastaanottamiselle tai alustavien tarjousten vastaan
ottamiselle, jos on kyseessä dynaaminen hankintajärjestelmä.
b) Osoite, johon osallistumishakemukset on toimitettava.
c) Kieli tai kielet, jolla tai joilla ne on laadittava.
12. a) Tapauksen mukaan
avaustilaisuudessa.

henkilöt,

jotka

saavat

olla

läsnä

tarjousten

b) Tarjousten avaustilaisuuden päivä, kellonaika ja osoite.
13. Mahdollisesti vaadittavat vakuudet ja takuut.
14. Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaukset säädöksiin, joilla niitä
säännellään.
15. Sopimuspuoleksi valittavalta talouden toimijoiden ryhmittymältä mahdolli
sesti vaadittava oikeudellinen muoto.
16. Sopimuspuoleksi valittavalta talouden toimijalta vaadittavat taloudelliset ja
tekniset vähimmäisedellytykset.
17. Aika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa.
18. Hankintasopimuksen
edellytykset.

toteuttamiselle

asetetut

mahdolliset

erityiset

19. 82 artiklassa tarkoitetut hankintasopimuksen tekoperusteet. Lukuun ottamatta
tapauksia, joissa kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous määritetään yksin
omaan hinnan perusteella, on mainittava perusteet, joiden mukaan kokonais
taloudellisesti edullisin tarjous määritellään, ja perusteiden suhteellinen pai
notus tai tarvittaessa tärkeysjärjestys, jos ne eivät ilmene eritelmistä.
20. Viittaus/viittaukset mahdolliseen Euroopan unionin virallisessa lehdessä jul
kaistuun ohjeelliseen kausi-ilmoitukseen tai ilmoitukseen siitä, että kyseinen
kausi-ilmoitus julkaistaan hankintasopimukseen liittyvässä hankkijaprofiilis
sa, sekä julkaisupäivä(t).
21. Muutoksenhakuelimen nimi ja osoite sekä mahdolliset välitysmenettelyt.
Muutoksenhaun jättämisen määräaikoja koskevat tarkat tiedot tai tarvittaessa
sen yksikön nimi, osoite, puhelin- ja faksinumero sekä sähköpostiosoite,
josta nämä tiedot voi saada.
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22. Päivä, jona hankintayksikkö on lähettänyt ilmoituksen.
23. Muut tiedot.
B. RAJOITETUT MENETTELYT
1. Hankintayksikön nimi, tunnistenumero (jos tästä säädetään kansallisessa lain
säädännössä), osoite, myös NUTS-koodi, puhelin- ja faksinumero sekä säh
köposti- ja internetosoite. Jos lisätietoja antaa jokin toinen yksikkö, tämän
yksikön vastaavat tiedot.
2. Pääasiallinen toimiala.
3. Tarvittaessa, onko hankintasopimus varattu suojatyökeskuksille tai onko sen
toteuttaminen varattu suojatyöohjelmien yhteyteen.
4. Hankintasopimuksen luonne (tavarahankinta-, rakennusurakka- tai palvelu
hankintasopimus; tarvittaessa mainittava, onko kyseessä puitejärjestely), ku
vaus (CPV-koodit). Tarvittaessa maininta siitä, onko tarjoukset pyydetty os
toa, leasingiä, vuokrausta vai osamaksukauppaa vai näiden yhdistelmää
varten.
5. Kun kyseessä ovat rakennusurakat, NUTS-koodi, jolla ilmaistaan pääasialli
nen suorituspaikka, ja kun kyseessä ovat tavarat ja palvelut, NUTS-koodi,
jolla ilmaistaan pääasiallinen toimitus- tai suorituspaikka.
6. Tavarahankinnoissa ja rakennusurakoissa:
a) Toimitettavien tuotteiden luonne ja määrä (CPV-koodit). Maininta erityi
sesti mahdollisista lisähankintamahdollisuuksista ja, jos se on tiedossa,
arvioitu aika, jonka kuluessa tällaisia lisähankintamahdollisuuksia voidaan
käyttää, sekä sopimuksen mahdollisten jatkamisten lukumäärä. Toistuvien
hankintasopimusten osalta mainitaan myös mahdollisuuksien mukaan ar
vio kyseisiä tuotteita koskevien myöhempien tarjouskilpailujen ajankoh
dasta tai suoritettavien palvelujen luonne ja laajuus sekä rakennusurakan
yleispiirteet (CPV-koodit).
b) Tieto siitä, voivatko toimittajat tehdä tarjouksia osasta tavarahankintaa
ja/tai koko tavarahankinnasta.
Jos rakennusurakkasopimuksen kohteena oleva urakka tai hankintasopi
mus on jaettu osiin, eri osien suuruusluokka ja tieto, onko mahdollisuus
tehdä tarjous yhdestä vai useammasta osasta vai niistä kaikista.
c) tiedot urakan tai hankintasopimuksen kohteesta, jos hankintasopimukseen
kuuluu myös hankkeiden suunnittelu.
7. Palveluhankinnoissa:
a) Toimitettavien tuotteiden luonne ja määrä. Maininta erityisesti mahdolli
sista lisähankintamahdollisuuksista ja, jos se on tiedossa, arvioitu aika,
jonka kuluessa tällaisia lisähankintamahdollisuuksia voidaan käyttää, sekä
sopimuksen mahdollisten jatkumisten lukumäärä. Toistuvien hankintaso
pimusten osalta mainitaan myös mahdollisuuksien mukaan arvio kyseisiä
palveluhankintoja koskevien myöhempien tarjouskilpailujen ajankohdasta.
b) Tieto siitä, onko palvelun suorittaminen lain, asetuksen tai hallinnollisen
määräyksen perusteella rajattu tietylle ammattikunnalle.
c) Viittaus kyseiseen lakiin, asetukseen tai hallinnolliseen määräykseen.
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d) Tieto siitä, onko oikeushenkilöiden ilmoitettava palvelun suorittamisesta
vastaavan henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys.
e) Tieto siitä, voivatko palvelujen suorittajat tehdä tarjouksia osasta kyseisiä
palveluja.
8. Jos tämä on tiedossa, tieto siitä, sallitaanko vaihtoehtojen esittäminen.
9. Toimitus- tai toteutusaika taikka hankintasopimuksen voimassaoloaika ja
mahdollisuuksien mukaan aloitusaika.
10. Sopimuspuoleksi valittavalta talouden toimijoiden ryhmittymältä mahdolli
sesti vaadittava oikeudellinen muoto.
11. a) Määräpäivä osallistumishakemusten vastaanottamiselle.
b) Osoite, johon osallistumishakemukset on toimitettava.
c) Kieli tai kielet, jolla tai joilla ne on laadittava.
12. Tarjouspyyntöjen viimeinen lähetyspäivä.
13. Mahdollisesti vaadittavat vakuudet ja takuut.
14. Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaukset säädöksiin, joilla niitä
säännellään.
15. Talouden toimijan omaa asemaa koskevat tiedot sekä tältä vaadittavat talou
delliset ja tekniset vähimmäisedellytykset.
16. 82 artiklassa tarkoitetut hankintasopimuksen tekoperusteet. Lukuun ottamatta
tapauksia, joissa kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous määritetään yksin
omaan hinnan perusteella, on mainittava perusteet, joiden mukaan kokonais
taloudellisesti edullisin tarjous määritellään, ja perusteiden suhteellinen pai
notus tai tarvittaessa tärkeysjärjestys, jos ne eivät ilmene eritelmistä tai niitä
ei ilmoiteta tarjouspyynnössä.
17. Hankintasopimuksen
edellytykset.

toteuttamiselle

asetetut

mahdolliset

erityiset

18. Viittaus/viittaukset mahdolliseen Euroopan unionin virallisessa lehdessä jul
kaistuun ohjeelliseen kausi-ilmoitukseen tai ilmoitukseen siitä, että kyseinen
kausi-ilmoitus julkaistaan hankintasopimukseen liittyvässä hankkijaprofiilis
sa, sekä julkaisupäivä(t).
19. Muutoksenhakuelimen nimi ja osoite sekä mahdolliset välitysmenettelyt.
Muutoksenhaun jättämisen määräaikoja koskevat tarkat tiedot tai tarvittaessa
sen yksikön nimi, osoite, puhelin- ja faksinumero sekä sähköpostiosoite,
josta nämä tiedot voi saada.
20. Päivä, jona hankintayksiköt ovat lähettäneet ilmoituksen.
21. Muut tiedot.
C. NEUVOTTELUMENETTELYT
1. Hankintayksikön nimi, tunnistenumero (jos tästä säädetään kansallisessa lain
säädännössä), osoite, myös NUTS-koodi, puhelin- ja faksinumero sekä säh
köposti- ja internetosoite. Jos lisätietoja antaa jokin toinen yksikkö, tämän
yksikön vastaavat tiedot.
2. Pääasiallinen toimiala.
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3. Tarvittaessa, onko hankintasopimus varattu suojatyökeskuksille tai onko sen
toteuttaminen varattu suojatyöohjelmien yhteyteen.
4. Hankintasopimuksen luonne (tavarahankinta-, rakennusurakka- tai palvelu
hankintasopimus; tarvittaessa mainittava, onko kyseessä puitejärjestely), ku
vaus (CPV-koodit). Tarvittaessa maininta siitä, onko tarjoukset pyydetty os
toa, leasingiä, vuokrausta vai osamaksukauppaa vai näiden yhdistelmää
varten.
5. Kun kyseessä ovat rakennusurakat, NUTS-koodi, jolla ilmaistaan pääasialli
nen suorituspaikka, ja kun kyseessä ovat tavarat ja palvelut, NUTS-koodi,
jolla ilmaistaan pääasiallinen toimitus- tai suorituspaikka.
6. Tavarahankinnoissa ja rakennusurakoissa:
a) Toimitettavien tuotteiden luonne ja määrä (CPV-koodit). Maininta erityi
sesti mahdollisista lisähankintamahdollisuuksista ja, jos se on tiedossa,
arvioitu aika, jonka kuluessa tällaisia lisähankintamahdollisuuksia voidaan
käyttää, sekä sopimuksen mahdollisten jatkamisten lukumäärä. Toistuvien
hankintasopimusten osalta mainitaan myös mahdollisuuksien mukaan ar
vio kyseisiä tuotteita koskevien myöhempien tarjouskilpailujen ajankoh
dasta tai suoritettavien palvelujen luonne ja laajuus sekä rakennusurakan
yleispiirteet (CPV-koodit).
b) Tieto siitä, voivatko toimittajat tehdä tarjouksia osasta tavarahankintaa
ja/tai koko tavarahankinnasta.
Jos rakennusurakkasopimuksen kohteena oleva urakka tai hankintasopi
mus on jaettu osiin, eri osien suuruusluokka ja tieto, onko mahdollisuus
tehdä tarjous yhdestä vai useammasta osasta vai niistä kaikista.
c) Rakennusurakoita koskevissa hankintasopimuksissa: tiedot urakan tai han
kintasopimuksen kohteesta, jos hankintasopimukseen kuuluu myös hank
keiden suunnittelu.
7. Palveluhankinnoissa:
a) Suoritettavien palvelujen luonne ja määrä. Maininta erityisesti mahdolli
sista lisähankintamahdollisuuksista ja, jos se on tiedossa, arvioitu aika,
jonka kuluessa tällaisia lisähankintamahdollisuuksia voidaan käyttää, sekä
sopimuksen mahdollisten jatkumisten lukumäärä. Toistuvien hankintaso
pimusten osalta mainitaan myös mahdollisuuksien mukaan arvio kyseisiä
palveluhankintoja koskevien myöhempien tarjouskilpailujen ajankohdasta.
b) Tieto siitä, onko palvelun suorittaminen lain, asetuksen tai hallinnollisen
määräyksen perusteella rajattu tietylle ammattikunnalle.
c) Viittaus kyseiseen lakiin, asetukseen tai hallinnolliseen määräykseen.
d) Tieto siitä, onko oikeushenkilöiden ilmoitettava palvelun suorittamisesta
vastaavan henkilöstön nimet ja ammatillinen pätevyys.
e) Tieto siitä, voivatko palvelujen suorittajat tehdä tarjouksia osasta kyseisiä
palveluja.
8. Jos tämä on tiedossa, tieto siitä, sallitaanko vaihtoehtojen esittäminen.
9. Toimitus- tai toteutusaika taikka hankintasopimuksen voimassaoloaika ja
mahdollisuuksien mukaan aloitusaika.
10. Sopimuspuoleksi valittavalta talouden toimijoiden ryhmittymältä mahdolli
sesti vaadittava oikeudellinen muoto.
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11. a) Määräpäivä osallistumishakemusten vastaanottamiselle.
b) Osoite, johon osallistumishakemukset on toimitettava.
c) Kieli tai kielet, jolla tai joilla ne on laadittava.
12. Mahdollisesti vaadittavat vakuudet ja takuut.
13. Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaukset säädöksiin, joilla niitä
säännellään.
14. Talouden toimijan omaa asemaa koskevat tiedot sekä tältä vaadittavat talou
delliset ja tekniset vähimmäisedellytykset.
15. 82 artiklassa tarkoitetut hankintasopimuksen tekoperusteet. Lukuun ottamatta
tapauksia, joissa kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous määritetään yksin
omaan hinnan perusteella, on mainittava perusteet, joiden mukaan kokonais
taloudellisesti edullisin tarjous määritellään, ja perusteiden suhteellinen pai
notus tai tarvittaessa tärkeysjärjestys, jos ne eivät ilmene eritelmistä tai niitä
ei ilmoiteta neuvottelukutsussa.
16. Hankintayksikön jo mahdollisesti valitsemien talouden toimijoiden nimet ja
osoitteet.
17. Hankintasopimuksen
edellytykset.

toteuttamiselle

asetetut

mahdolliset

erityiset

18. Viittaus/viittaukset mahdolliseen Euroopan unionin virallisessa lehdessä jul
kaistuun ohjeelliseen kausi-ilmoitukseen tai ilmoitukseen siitä, että kyseinen
kausi-ilmoitus julkaistaan hankintasopimukseen liittyvässä hankkijaprofiilis
sa, sekä julkaisupäivät.
19. Muutoksenhakuelimen nimi ja osoite sekä mahdolliset välitysmenettelyt.
Muutoksenhaun jättämisen määräaikoja koskevat tarkat tiedot tai tarvittaessa
sen yksikön nimi, osoite, puhelin- ja faksinumero sekä sähköpostiosoite,
josta nämä tiedot voi saada.
20. Päivä, jona hankintayksikkö on lähettänyt ilmoituksen.
21. Muut tiedot.
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LIITE XII
JÄLKI-ILMOITUKSEEN SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT
(70 artikla)
I

Tiedot, jotka julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä (1)
1. Hankintayksikön nimi, tunnistenumero (jos tästä säädetään kansallisessa lain
säädännössä), osoite, myös NUTS-koodi, puhelin- ja faksinumero sekä säh
köposti- ja internetosoite. Jos lisätietoja antaa jokin toinen yksikkö, tämän
yksikön vastaavat tiedot.
2. Pääasiallinen toimiala.
3. Hankintasopimuksen luonne (tavarahankinta-, rakennusurakka- tai palvelu
hankintasopimus sekä CPV-koodit; tarvittaessa mainittava, onko kyseessä
puitejärjestely).
4. Lyhyt kuvaus toimitettavien tavaroiden, rakennusurakoiden tai palvelujen
luonteesta ja määrästä.
5. a) Tapa, jolla tarjouskilpailusta on ilmoitettu (ilmoitus kelpuuttamisjärjestel
mästä, kausi-ilmoitus, tarjouspyyntö).
b) Ilmoituksen julkaisuviite/viitteet ja -päivä/päivät Euroopan unionin viral
lisessa lehdessä.
c) Jos hankintasopimukset on tehty ilman edeltävää tarjouskilpailua, mai
ninta sovelletusta 50 artiklan säännöksestä.
6. Noudatettu hankintamenettely (avoin, rajoitettu vai neuvottelumenettely).
7. Vastaanotettujen tarjousten lukumäärä ja seuraavat tiedot:
a) kuinka monta
pk-yrityksiä;

tarjousta

saatiin

talouden

toimijoilta,

jotka

ovat

b) ulkomailta vastaanotettujen tarjousten lukumäärä;
c) sähköisesti vastaanotettujen tarjousten lukumäärä.
Jos tehdään useampi hankintasopimus (hankintasopimuksen osia, useita pui
tejärjestelyjä), nämä tiedot on annettava niistä kustakin.
8. Päivä, jona hankintasopimus tai -sopimukset tai puitejärjestely tai -järjestelyt
on tehty niiden tekemistä koskevan päätöksen perusteella.
9. Hinta, joka on maksettu 50 artiklan h alakohdan mukaisista poikkeuksellisen
edullisista hankinnoista.
10. Kunkin tehdyn sopimuksen osalta kunkin valitun tarjoajan nimi, osoite, myös
NUTS-koodi, puhelin- ja faksinumero sekä sähköposti- ja internetosoite,
mukaan lukien seuraavat:
a) tieto siitä, kuuluuko valittu tarjoaja pk-yrityksiin;
b) tieto siitä, tehtiinkö hankintasopimus yritysryhmittymän kanssa.
11. Maininta siitä, onko hankintasopimus mahdollisesti jaettu tai voidaanko se
jakaa alihankintoihin.
12. Maksettu hinta tai korkein ja matalin tarjoushinta, joka on otettu huomioon
hankintasopimusta tehtäessä.
(1) Luettelon 6, 9 ja 11 kohdassa olevia tietoja pidetään tietoina, joita ei ole tarkoitus
julkaista, jos niiden julkaiseminen hankintayksikön mielestä vahingoittaisi arkaluonteista
kaupallista etua.
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13. Muutoksenhakuelimen nimi ja osoite sekä mahdolliset välitysmenettelyt.
Muutoksenhaun jättämisen määräaikoja koskevat tarkat tiedot tai tarvittaessa
sen yksikön nimi, osoite, puhelin- ja faksinumero sekä sähköpostiosoite,
josta nämä tiedot voi saada.
14. Valinnaiset lisätiedot:
— alihankintana kolmansille annettu tai mahdollisesti annettava hankintaso
pimuksen osuus ja sen arvo,
— hankintasopimuksen tekoperusteet.
II

Tiedot, joita ei ole tarkoitettu julkaistaviksi

15. Tehtyjen hankintasopimusten lukumäärä (jos hankintasopimus on jaettu
usean tavarantoimittajan kesken).
16. Kunkin tehdyn hankintasopimuksen arvo.
17. Tuotteen tai palvelun alkuperämaa (yhteisöalkuperä tai muu kuin yhteisö
alkuperä, jälkimmäisessä tapauksessa maittain eriteltynä).
18. Hankintasopimuksen tekoperusteet
19. Onko hankintasopimus myönnetty 64 artiklan 1 kohdan nojalla vaihtoehtoi
sen tarjouksen esittäneelle tarjoajalle?
20. Onko tarjouksia hylätty poikkeuksellisen edullisina 84 artiklan mukaisesti?
21. Päivä, jona hankintayksikkö on lähettänyt ilmoituksen.
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LIITE XIII
74 ARTIKLAN MUKAISTEN TARJOUSPYYNTÖJEN, VUOROPUHE
LUUN OSALLISTUMISTA KOSKEVIEN KUTSUJEN, NEUVOTTELU
KUTSUJEN JA KIINNOSTUKSEN VAHVISTAMISPYYNTÖJEN SI
SÄLTÖ
1.

Edellä olevan 74 artiklan mukaisen tarjouspyynnön, vuoropuheluun osallis
tumista koskevan kutsun tai neuvottelukutsun on sisällettävä vähintään seura
avat:
a) viimeinen tarjousten vastaanottopäivä, osoite, johon tarjoukset on toimi
tettava, sekä kieli tai kielet, joilla ne on laadittava.
Jos on kyse kilpailullisen neuvottelumenettelyn tai innovaatiokumppanuu
den mukaisesti tehdyistä hankintasopimuksista, näitä tietoja ei kuitenkaan
ilmoiteta neuvottelukutsussa, vaan ne ilmoitetaan tarjouspyynnössä;
b) kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä kuulemisvaiheen alkamispäivä ja
osoite sekä käytettävä kieli tai kielet;
c) viittaus mahdollisesti julkaistuun tarjouskilpailukutsuun;
d) maininta mahdollisesti vaadittavista liiteasiakirjoista;
e) hankintasopimuksen tekoperusteet sikäli kuin niitä ei mainita kelpuutta
misjärjestelmää
koskevassa
ilmoituksessa,
jota
käytetään
tarjouskilpailukutsuna;
f) hankintasopimuksen tekoperusteiden suhteellinen painotus tai tarvittaessa
tärkeysjärjestys, jos nämä tiedot eivät ilmene hankintailmoituksesta, kel
puuttamisjärjestelmää koskevasta ilmoituksesta tai eritelmistä.

2.

Kun tarjouskilpailuun kutsutaan ohjeellisella kausi-ilmoituksella, hankintayk
siköiden on myöhemmin pyydettävä kaikkia ehdokkaita vahvistamaan kiin
nostuksensa asianomaista hankintasopimusta koskevien yksityiskohtaisten
tietojen perusteella, ennen kuin tarjoajien tai neuvottelukumppanien valinta
aloitetaan.
Kyseisessä pyynnössä on oltava vähintään seuraavat tiedot:
a) luonne ja määrä, mukaan lukien kaikki mahdollisuudet lisähankintasopi
muksiin ja mahdollisuuksien mukaan arvio ajasta, jona kyseisiä lisähan
kintamahdollisuuksia voidaan käyttää; uusittavien hankintasopimusten
osalta niiden luonne ja määrä sekä mahdollisuuksien mukaan arvio ajan
kohdasta, jona myöhemmin hankittavien rakennusurakoiden, tavaroiden
tai palvelujen tarjouskilpailuilmoituksia julkaistaan;
b) menettelyn luonne: rajoitettu menettely tai neuvottelumenettely;
c) tapauskohtaisesti ajankohta, jona tavarantoimitus tai rakennusurakan tai
palvelujen suorittaminen alkaa tai päättyy;
d) jos hankinta-asiakirjat eivät ole saatavilla sähköisessä muodossa, osoite ja
määräpäivä, jona hankinta-asiakirjoja koskevat hakemukset on viimeis
tään jätettävä, sekä kieli tai kielet, joilla ne on laadittava;
e) hankintayksikön osoite;
f) talouden toimijoita koskevat taloudelliset ja tekniset vaatimukset, rahoi
tustakuut ja muut tiedot;
g) tarjouskilpailun kohteena olevan hankintasopimuksen laji: osto, leasing,
vuokraus tai osamaksukauppa tai useampi näistä; ja
h) hankintasopimuksen tekoperusteet ja niiden painotus tai tarvittaessa nii
den tärkeysjärjestys, jos kyseisiä tietoja ei mainita ohjeellisessa ilmoituk
sessa eikä eritelmissä taikka tarjouspyynnössä tai neuvottelukutsussa.
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LIITE XIV
LUETTELO 36 ARTIKLAN 2 KOHDASSA TARKOITETUISTA
KANSAINVÄLISISTÄ
SOSIAALIJA
YMPÄRISTÖALOJEN
SOPIMUKSISTA
— ILO:n yleissopimus nro 87, joka koskee järjestäytymisvapautta ja järjestäyty
misoikeuden suojelua.
— ILO:n yleissopimus nro 98, joka koskee järjestäytymisoikeutta ja kollektii
vista neuvotteluoikeutta.
— ILO:n yleissopimus nro 29, joka koskee pakkotyötä.
— ILO:n yleissopimus nro 105, joka koskee pakkotyön poistamista.
— ILO:n yleissopimus nro 138, joka koskee vähimmäisikää.
— ILO:n yleissopimus nro 111, joka koskee työmarkkinoilla ja ammatinharjoit
tamisen yhteydessä tapahtuvaa syrjintää.
— ILO:n yleissopimus nro 100, joka koskee samanarvoisesta työstä maksettavaa
samaa palkkaa.
— ILO:n yleissopimus nro 182, joka koskee lapsityövoiman käytön pahimpia
muotoja.
— Otsonikerroksen suojelua koskeva Wienin yleissopimus ja siihen liittyvä
Montrealin pöytäkirja otsonikerrosta heikentävistä aineista.
— Vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvontaa
koskeva Baselin yleissopimus (Baselin yleissopimus).
— Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva Tukholman yleissopimus (Tukholman
yleissopimus).
— Kansainvälisen kaupan kohteina olevia tiettyjä vaarallisia kemikaaleja ja
torjunta-aineita koskevan ilmoitetun ennakkosuostumuksen menettelystä tehty
Rotterdamin yleissopimus (UNEP/FAO) (PIC-yleissopimus), Rotterdam,
10.9.1998, ja siihen liittyvät kolme alueellista pöytäkirjaa.
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LIITE XV
LUETTELO

83

ARTIKLAN 3 KOHDASSA
UNIONIN SÄÄDÖKSISTÄ

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/33/EY

TARKOITETUISTA
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LIITE XVI
HANKINTASOPIMUKSEEN SEN TOTEUTTAMISEN AIKANA TEHTÄ
VIÄ MUUTOKSIA KOSKEVIIN ILMOITUKSIIN SISÄLLYTETTÄVÄT
TIEDOT
(89 artiklan 1 kohta)
1. Hankintayksikön nimi, tunnistenumero (jos tästä säädetään kansallisessa lain
säädännössä), osoite, myös NUTS-koodi, puhelin- ja faksinumero sekä säh
köposti- ja internetosoite. Jos lisätietoja antaa jokin toinen yksikkö, tämän
yksikön vastaavat tiedot.
2. Pääasiallinen toimiala.
3. CPV-koodit.
4. Kun kyseessä ovat rakennusurakat, NUTS-koodi, jolla ilmaistaan pääasialli
nen suorituspaikka, ja kun kyseessä ovat tavarat ja palvelut, NUTS-koodi,
jolla ilmaistaan pääasiallinen toimitus- tai suorituspaikka.
5. rakennusurakan luonne ja laajuus, tavaroiden luonne ja määrä tai arvo, pal
velujen luonne ja laajuus.
6. Muutoksesta aiheutuva mahdollinen hinnankorotus.
7. Kuvaus olosuhteista, joiden vuoksi muutos on tarpeen tehdä.
8. Päivä, jona päätös hankintasopimuksen tekemisestä on tehty.
9. Mahdollisen yhden tai useamman uuden talouden toimijan nimi, osoite,
myös NUTS-koodi, puhelin- ja faksinumero sekä sähköposti- ja
internetosoite.
10. Tieto siitä, liittyykö hankintasopimus unionin rahastoista rahoitettuun hank
keeseen ja/tai ohjelmaan.
11. Muutoksenhakuelimen nimi ja osoite sekä mahdolliset välitysmenettelyt.
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikoja koskevat tarkat tiedot tai tarvitta
essa sen yksikön nimi, osoite, puhelin- ja faksinumero sekä sähköpostiosoite,
josta nämä tiedot voi saada.
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LIITE XVII
91 ARTIKLASSA TARKOITETUT PALVELUT
Kuvaus

CPV-koodi

75200000-8; 75231200-6; 75231240-8; 79611000-0; 79622000-0 [Koti Terveydenhuolto- ja sosiaalipalvelut sekä
apulaisten hankintapalvelut]; 79624000-4 [Sairaanhoitohenkilöstön han niihin liittyvät palvelut
kintapalvelut] ja 79625000-1 [Sairaanhoitohenkilöstön hankintapalvelut]
85000000-9–85323000-9; 98133100-5, 98133000-4 sekä 98200000-5 ja
98500000-8 [Yksityishenkilöitä työllistävät kotitaloudet] ja 985130002–98514000-9 [Työvoimapalvelut kotitalouksille, Henkilöstönvälityspal
velut kotitalouksille, Toimistotyöntekijöiden välityspalvelut kotitalouksil
le, Tilapäistyöntekijät kotitalouksille, Kotiapupalvelut ja Kotipalvelut]

85321000-5 ja 85322000-2, 75000000-6 [Julkishallinnon palvelut, Sosiaalialan, koulutuksen, terveydenhuollon
maanpuolustus ja sosiaaliturvapalvelut], 75121000-0, 75122000-7, ja kulttuurin hallintopalvelut
75124000-1; 79995000-5–79995200-7; 80000000-4 Yleissivistävän ja
ammatillisen
koulutuksen
palvelut–80660000-8;
920000001–92700000-8, 79950000-8 [Näyttelyjen, messujen ja kongressien jär
jestelypalvelut], 79951000-5 [Seminaarien järjestäminen], 79952000-2
[Tapahtumapalvelut], 79952100-3 [Kulttuuritapahtumien järjestäminen],
79953000-9 [Festivaalien järjestäminen], 79954000-6 [Juhlien järjestämi
nen], 79955000-3 [Muotinäytösten järjestäminen], 79956000-0 [Messu
jen ja näyttelyjen järjestäminen]

75300000-9

75310000-2; 75311000-9; 75312000-6; 75313000-3;
75314000-0; 75320000-5; 75330000-8; 75340000-1;

Pakollisen sosiaaliturvan palvelut (1)

75313100-4;

Sosiaalietuuspalvelut

98000000-3, 98120000-0; 98132000-7; 98133110-8 ja 98130000-3

Muut yhteisöön liittyvät, yhteiskunnalliset ja
henkilökohtaiset palvelut, mukaan lukien
ammattiyhdistysten, poliittisten järjestöjen,
nuorisojärjestöjen ja muiden erilaisten yhdis
tysten tarjoamat palvelut

98131000-0

Uskonnollisten järjestöjen palvelut

55100000-1–55410000-7; 55521000-8–55521200-0 [55521000-8 Ateria Hotelli- ja ravintolapalvelut
palvelut kotitalouksille, 55521100-9 Aterioiden kotiinkuljetuspalvelu,
55521200-0 Ateriakuljetuspalvelut] 55510000-8 [Ruokalapalvelut],
55511000-5 [Henkilöstöruokaloiden ja muiden rajoitetulle asiakaskun
nalle tarkoitettujen kahviloiden palvelut], 55512000-2 [Ruokalanhoito],
55523100-3 [Kouluruokailupalvelut] 55520000-1 [Ateriapalvelut],
55522000-5 [Muonituspalvelut kuljetusyrityksille], 55523000-2 [Muiden
yritysten tai muiden laitosten ateriapalvelut], 55524000-9 [Kouluruokail
upalvelut]

79100000-5–79140000-7; 75231100-5;

Oikeudelliset palvelut, sikäli kuin niitä ei ole
suljettu pois 21 artiklan c alakohdan nojalla

75100000-7–75120000-3; 75123000-4; 75125000-8–75131000-3

Muut hallinnolliset ja valtionhallinnon palve
lut

75200000-8–75231000-4

Yhteiskunnalle tuotettavat palvelut
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CPV-koodi

75231210-9–75231230-5;
98113100-9

75240000-0–75252000-7;

Kuvaus

794300000-7;

Vankilapalvelut, yleiseen turvallisuuteen liit
tyvät ja pelastuspalvelut, sikäli kuin niitä ei
ole suljettu pois 21 artiklan h alakohdan no
jalla

79700000-1–79721000-4 [Tutkinta- ja turvallisuuspalvelut, Turvallisuus Tutkinta- ja turvallisuuspalvelut
palvelut, Hälytysjärjestelmän valvonta, Vartiointipalvelut, Valvontapal
velut, Seurantajärjestelmään liittyvät palvelut, Karkurien jäljityspalvelut,
Partiointipalvelut, Henkilökorttien myöntämispalvelut, Tutkintapalvelut
ja Etsivätoimistopalvelut] 79722000-1 [Grafologiapalvelut], 797230008 [Jäteanalyysipalvelut]
98900000-2 [Ulkopuolisten järjestöjen ja toimielinten palvelut] ja
98910000-5 [Kansainvälisten järjestöjen ja toimielinten palvelut]

Kansainväliset palvelut

64000000-6 [Posti- ja televiestintäpalvelut], 64100000-7 [Posti- ja pika Postipalvelut
lähettipalvelut], 64110000-0 [Postipalvelut], 64111000-7 [Sanoma- ja
aikakauslehtiin liittyvät postipalvelut], 64112000-4 [Kirjelähetyksiin liit
tyvät postipalvelut], 64113000-1 [Paketteihin liittyvät postipalvelut],
64114000-8 [Postitoimistopalvelut], 64115000-5 [Postilokerojen vuokra
uspalvelut], 64116000-2 [Poste restante -palvelut], 64122000-7 [Toimis
ton sisäiset posti- ja lähettipalvelut]
50116510-9 [Autonrenkaiden pinnoitus], 71550000-8 [Sepän palvelut]

Sekalaiset palvelut

(1) Nämä palvelut eivät kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan, jos ne järjestetään muina kuin taloudellisina yleistä etua koskevina
palveluina. Jäsenvaltiot saavat järjestää pakolliset sosiaali- tai muut palvelut joko yleistä taloudellista etua koskevina palveluina tai
muina kuin taloudellisina yleistä etua koskevina palveluina.
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LIITE XVIII
SOSIAALIPALVELUISTA
JA
MUISTA
ERITYISPALVELUISTA
TEHTÄVIÄ HANKINTASOPIMUKSIA KOSKEVIIN ILMOITUKSIIN
SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT
(92 artikla)
A osa – Hankintailmoitus
1. Hankintayksikön nimi, tunnistenumero (jos tästä säädetään kansallisessa lain
säädännössä), osoite, myös NUTS-koodi, puhelin- ja faksinumero sekä säh
köposti- ja internetosoite. Jos lisätietoja antaa jokin toinen yksikkö, tämän
yksikön vastaavat tiedot.
2. Pääasiallinen toimiala.
3. Palvelujen tai niiden pääluokkien kuvaus ja mahdolliset ohessa hankittavat
rakennustyöt ja tavarat, myös asianomaiset määrät tai arvot, CPV-koodit.
4. Palvelujen pääasiallisen suorituspaikan NUTS-koodi.
5. Tarvittaessa, onko hankintasopimus varattu suojatyökeskuksille tai onko sen
toteuttaminen varattu suojatyöohjelmien yhteyteen.
6. Keskeiset osallistumisehdot, jotka talouden toimijoiden on täytettävä, tai mah
dollinen sähköinen osoite, josta yksityiskohtaisia tietoja voi saada.
7. Määräaika/-ajat yhteyden ottamiseksi hankintayksikköön.
8. Muut tiedot.
B osa – Ohjeellinen kausi-ilmoitus
1. Hankintayksikön nimi, tunnistenumero (jos tästä säädetään kansallisessa lain
säädännössä), osoite, myös NUTS-koodi, sekä sähköposti- ja internetosoite.
2. Kyseisen hankintasopimuksen lyhyt kuvaus, myös CPV-koodit.
3. Sikäli kuin jo tiedossa:
a) kun kyseessä ovat rakennusurakat, NUTS-koodi, jolla ilmaistaan pääasial
linen suorituspaikka, ja kun kyseessä ovat tavarat ja palvelut, NUTS-koodi,
jolla ilmaistaan pääasiallinen toimitus- tai suorituspaikka;
b) tavaroiden toimituksen, rakennusurakoiden toteutuksen tai palvelujen suo
rittamisen aikataulu sekä hankintasopimuksen kesto;
c) osallistumisedellytykset, mukaan lukien seuraavat tiedot:
tapauksen mukaan maininta siitä, onko kyseinen hankintasopimus varattu
suojatyökeskuksille tai onko sen toteuttaminen varattu suojatyöohjelmien
yhteyteen;
tapauksen mukaan maininta siitä, onko palvelun suorittaminen lakien, ase
tusten tai hallinnollisten määräysten nojalla varattu tietylle
ammattikunnalle;
d) lyhyt kuvaus hankintamenettelyssä sovellettavista keskeisistä piirteistä.
4. Maininta siitä, että asiasta kiinnostuneiden talouden toimijoiden on ilmoitet
tava hankintaviranomaiselle olevansa kiinnostuneita hankintasopimuksesta tai
-sopimuksista, sekä määräajat kiinnostuksenilmausten vastaanottamiselle ja
osoite, johon kiinnostuksenilmaukset on toimitettava.
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C osa – Kelpuuttamisjärjestelmää koskeva ilmoitus
1. Hankintayksikön nimi, tunnistenumero (jos tästä säädetään kansallisessa lain
säädännössä), osoite, myös NUTS-koodi, sekä sähköposti- ja internetosoite.
2. Kyseisen hankintasopimuksen lyhyt kuvaus, myös CPV-koodit.
3. Sikäli kuin jo tiedossa:
a) kun kyseessä ovat rakennusurakat, NUTS-koodi, jolla ilmaistaan pääasial
linen suorituspaikka, ja kun kyseessä ovat tavarat ja palvelut, NUTS-koodi,
jolla ilmaistaan pääasiallinen toimitus- tai suorituspaikka;
b) tavaroiden toimituksen, rakennusurakoiden toteutuksen tai palvelujen suo
rittamisen aikataulu sekä hankintasopimuksen kesto;
c) osallistumisedellytykset, mukaan lukien seuraavat tiedot:
tapauksen mukaan maininta siitä, onko kyseinen hankintasopimus varattu
suojatyökeskuksille tai onko sen toteuttaminen varattu suojatyöohjelmien
yhteyteen;
tapauksen mukaan maininta siitä, onko palvelun suorittaminen lakien,
asetusten tai hallinnollisten määräysten nojalla varattu tietylle ammattikun
nalle;
d) lyhyt kuvaus hankintamenettelyssä sovellettavista keskeisistä piirteistä.
4. Maininta siitä, että asiasta kiinnostuneiden talouden toimijoiden on ilmoitet
tava hankintaviranomaiselle olevansa kiinnostuneita hankintasopimuksesta tai
-sopimuksista, sekä määräajat kiinnostuksenilmausten vastaanottamiselle ja
osoite, johon kiinnostuksenilmaukset on toimitettava.
5. Kelpuuttamisjärjestelmän voimassaoloaika ja sen uudistamista koskevat
muodollisuudet.
D osa – Jälki-ilmoitus
1. Hankintayksikön nimi, tunnistenumero (jos tästä säädetään kansallisessa lain
säädännössä), osoite, myös NUTS-koodi, puhelin- ja faksinumero sekä säh
köposti- ja internetosoite. Jos lisätietoja antaa jokin toinen yksikkö, tämän
yksikön vastaavat tiedot
2. Pääasiallinen toimiala.
3. Lyhyt kuvaus palvelujen ja mahdollisten ohessa hankittavien rakennustöiden
ja tavaroiden luonteesta ja määrästä.
4. Ilmoituksen julkaisutiedot Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
5. Vastaanotettujen tarjousten lukumäärä.
6. Valittujen talouden toimijoiden nimet ja osoitteet.
7. Muut tiedot.
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LIITE XIX
SUUNNITTELUKILPAILUA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN SISÄLLY
TETTÄVÄT TIEDOT
(96 artiklan 1 kohta)
1. Hankintayksikön nimi, tunnistenumero (jos tästä säädetään kansallisessa lain
säädännössä), osoite, myös NUTS-koodi, puhelin- ja faksinumero sekä säh
köposti- ja internetosoite. Jos lisätietoja antaa jokin toinen yksikkö, tämän
yksikön vastaavat tiedot.
2. Pääasiallinen toimiala.
3. Hankekuvaus (CPV-koodit).
4. Kilpailumuoto: avoin tai rajoitettu.
5. Avoimessa kilpailussa: määräaika hankesuunnitelmien vastaanottamiselle.
6. Rajoitetussa kilpailussa
a) osallistujien suunniteltu lukumäärä;
b) mahdollisesti jo valittujen osallistujien nimet;
c) osallistujien valintaperusteet;
d) määräpäivä osallistumishakemusten vastaanottamiselle.
7. Tieto siitä, onko osallistuminen mahdollisesti rajattu tietylle ammattikunnalle.
8. Hankkeiden arviointiperusteet.
9. Tarvittaessa valintalautakuntaan valittujen jäsenten nimet.
10. Tieto siitä, onko valintalautakunnan päätös hankintayksikköä sitova.
11. Mahdollisesti jaettavien palkintojen lukumäärä ja arvo.
12. Tiedot kaikille osallistujille mahdollisesti suoritettavista maksuista.
13. Tieto siitä, saavatko palkittujen hankesuunnitelmien tekijät ottaa vastaan li
säsopimuksia.
14. Muutoksenhakuelimen nimi ja osoite sekä mahdolliset välitysmenettelyt.
Muutoksenhaun jättämisen määräaikoja koskevat tarkat tiedot tai tarvittaessa
sen yksikön nimi, osoite, puhelin- ja faksinumero sekä sähköpostiosoite,
josta nämä tiedot voi saada.
15. Päivä, jona ilmoitus on lähetetty.
16. Muut tiedot.
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LIITE XX
SUUNNITTELUKILPAILUN TULOKSIA KOSKEVAAN ILMOITUK
SEEN SISÄLLYTETTÄVÄT TIEDOT
(96 artiklan 1 kohta)
1. Hankintayksikön nimi, tunnistenumero (jos tästä säädetään kansallisessa lain
säädännössä), osoite, myös NUTS-koodi, puhelin- ja faksinumero sekä säh
köposti- ja internetosoite. Jos lisätietoja antaa jokin toinen yksikkö, tämän
yksikön vastaavat tiedot.
2. Pääasiallinen toimiala.
3. Hankekuvaus (CPV-koodit).
4. Osallistujien kokonaismäärä.
5. Ulkomaisten osallistujien lukumäärä.
6. Suunnittelukilpailun voittaja(t).
7. Mahdolliset palkinnot.
8. Muut tiedot.
9. Viittaus suunnittelukilpailua koskevaan ilmoitukseen.
10. Muutoksenhakuelimen nimi ja osoite sekä mahdolliset välitysmenettelyt.
Muutoksenhaun jättämisen määräaikoja koskevat tarkat tiedot tai tarvittaessa
sen yksikön nimi, osoite, puhelin- ja faksinumero sekä sähköpostiosoite,
josta nämä tiedot voi saada.
11. Päivä, jona ilmoitus on lähetetty.
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LIITE XXI
VASTAAVUUSTAULUKKO
Direktiivi 2004/17/EY

Tämä direktiivi

1 artikla

—

2 artiklan johdantokappale

1 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohta

1 artiklan 2 kohdan a alakohta

2 artiklan 2 kohta

1 artiklan 2 kohdan b alakohdan ensimmäinen
virke

2 artiklan 3 kohta

1 artiklan 2 kohdan b alakohdan toinen virke

2 artiklan 4 kohta

1 artiklan 2 kohdan c alakohta

2 artiklan 5 kohta

1 artiklan 2 kohdan d alakohdan ensimmäinen
alakohta

2 artiklan 6 kohta

1 artiklan 7 kohdan ensimmäinen ja toinen ala
kohta

2 artiklan 7 kohta

1 artiklan 7 kohdan kolmas alakohta

2 artiklan 8 kohta

1 artiklan 7 kohdan kolmas alakohta

2 artiklan 9 kohta

34 artiklan 1 kohta

2 artiklan 10 kohta

1 artiklan 8 kohta

2 artiklan 11 kohta

—

2 artiklan 12 kohta

1 artiklan 8 kohta

2 artiklan 13 kohta

—

2 artiklan 14 kohta

1 artiklan 11 kohta

2 artiklan 15 kohta

1 artiklan 12 kohta

2 artiklan 16 kohta

—

2 artiklan 17 kohta

1 artiklan 10 kohta

2 artiklan 18 kohta

—

2 artiklan 19 kohta

—

2 artiklan 20 kohta

—

3 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohdan a alakohdan ensimmäinen
alakohta

3 artiklan 2 kohta

—

3 artiklan 3 kohta

—

3 artiklan 4 kohta

2 artiklan 1 kohdan a alakohdan toinen alakohta

4 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta

4 artiklan 2 kohta

2 artiklan 1 kohdan b alakohta
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Tämä direktiivi

Direktiivi 2004/17/EY

4 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

2 artiklan 3 kohta

4 artiklan 3 kohdan toinen ja kolmas alakohta

—

4 artiklan 4 kohta

—

5 artiklan 1 kohta

—

5 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

—

5 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

1 artiklan 2 kohdan d alakohdan toinen ja kol
mas alakohta

5 artiklan 3 kohta

—

5 artiklan 4 kohdan ensimmäinen ja toinen ala —
kohta
5 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta

—

5 artiklan 5 kohta

—

6 artiklan 1 kohdan ensimmäinen ja toinen ala —
kohta
6 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

9 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

6 artiklan 2 kohta

9 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

6 artiklan 3 kohdan a alakohta

9 artiklan 2 kohta

6 artiklan 3 kohdan b alakohta

—

6 artiklan 3 kohdan c alakohta

9 artiklan 3 kohta

7 artikla

3 artiklan 1 ja 3 kohta, 4 artiklan 1 kohta,
7 artiklan a alakohta

8 artikla

3 artiklan 1 ja 2 kohta

9 artiklan 1 kohta

3 artiklan 3 kohta

9 artiklan 2 kohta

3 artiklan 4 kohta

10 artikla

4 artikla

11 artikla

5 artiklan 1 kohta

—

5 artiklan 2 kohta

12 artikla

7 artiklan b alakohta

13 artiklan 1 kohta

6 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan c alakohdan
loppuosa

13 artiklan 2 kohdan a alakohta

6 artiklan 2 kohdan a alakohta

13 artiklan 2 kohdan b alakohta

6 artiklan 2 kohdan b alakohta
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Tämä direktiivi

Direktiivi 2004/17/EY

13 artiklan 2 kohdan c alakohdan i ja ii ala 6 artiklan 2 kohdan c alakohdan ensimmäinen
kohta
ja kolmas luetelmakohta
—

6 artiklan 2 kohdan c alakohdan toinen, neljäs,
viides ja kuudes luetelmakohta

14 artiklan a alakohta

7 artiklan a alakohta

14 artiklan b alakohta

7 artiklan a alakohta

—

8 artikla

—

liitteet I–X

15 artikla

16 ja 61 artikla

16 artiklan 1 kohta

17 artiklan 1 ja 8 kohta

16 artiklan 2 kohta

—

16 artiklan 3 kohta

17 artiklan 2 ja 8 kohta

16 artiklan 4 kohta

—

16 artiklan 5 kohta

17 artiklan 3 kohta

16 artiklan 6 kohta

—

16 artiklan 7 kohta

17 artiklan 4 ja 5 kohta

16 artiklan 8 kohta

17 artiklan 6 kohdan a alakohdan ensimmäinen
ja toinen alakohta

16 artiklan 9 kohta

17 artiklan 6 kohdan b alakohdan ensimmäinen
ja toinen alakohta

16 artiklan 10 kohta

17 artiklan 6 kohdan a alakohdan kolmas ala
kohta ja 6 kohdan b alakohdan kolmas alakohta

16 artiklan 11 kohta

17 artiklan 7 kohta

16 artiklan 12 kohta

17 artiklan 9 kohta

16 artiklan 13 kohta

17 artiklan 10 kohta

16 artiklan 14 kohta

17 artiklan 11 kohta

17 artikla

69 artikla

18 artiklan 1 kohta

19 artiklan 1 kohta

18 artiklan 2 kohta

19 artiklan 2 kohta

19 artiklan 1 kohta

20 artiklan 1 kohta ja 62 artiklan 1 kohta

19 artiklan 2 kohta

20 artiklan 2 kohta
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Tämä direktiivi

Direktiivi 2004/17/EY

20 artikla

22 artikla ja 62 artiklan 1 kohta

21 artiklan a alakohta

24 artiklan a alakohta

21 artiklan b alakohta

24 artiklan b alakohta

21 artiklan c alakohta

—

21 artiklan d alakohta

24 artiklan c alakohta

21 artiklan e alakohta

—

21 artiklan f alakohta

24 artiklan d alakohta

21 artiklan g alakohta

—

21 artiklan h alakohta

—

21 artiklan i alakohta

—

22 artikla

25 artikla

23 artikla

26 artikla

24 artiklan 1 kohta

22 a artikla

24 artiklan 2 kohta

21 artikla ja 62 artiklan 1 kohta

24 artiklan 3 kohta

21 artikla ja 62 artiklan 1 kohta

25 artikla

—

26 artikla

—

27 artiklan 1 kohta

22 a artiklan loppuosa, direktiivin 2009/81/EY
12 artikla

27 artiklan 2 kohta

—

28 artikla

—

29 artiklan 1 kohta

23 artiklan 1 kohta

29 artiklan 2 kohta

23 artiklan 1 kohta

29 artiklan 3 kohta

23 artiklan 2 kohta

29 artiklan 4 kohta

23 artiklan 3 kohdan a–c alakohta

29 artiklan 5 kohta

23 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

29 artiklan 6 kohta

23 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta

30 artikla

23 artiklan 4 kohta

31 artikla

23 artiklan 5 kohta

32 artikla

24 artiklan e alakohta

33 artiklan 1 ja 2 kohta

27 artikla
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33 artiklan 3 kohta

—

34 artiklan 1 kohdan ensimmäinen ja toinen
virke

30 artiklan 1 kohta ja 62 artiklan 2 kohta

34 artiklan 1 kohdan kolmas virke

—

34 artiklan 1 kohdan neljäs virke

30 artiklan 2 kohta ja johdanto-osan 41 kappale

34 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

30 artiklan 2 kohta

34 artiklan 2 kohdan toinen alakohta

—

34 artiklan 3 kohta

30 artiklan 3 kohta

35 artiklan 1 kohta

30 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta ja 5
kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta

35 artiklan 2 kohta

30 artiklan 5 kohdan ensimmäinen ja toinen
alakohta

35 artiklan 3 kohta

30 artiklan 4 kohdan toinen alakohta ja 5 koh
dan neljäs alakohta ja 62 artiklan 2 kohta

—

30 artiklan 4 kohdan kolmas alakohta

35 artiklan 4 kohta

—

35 artiklan 5 kohta

30 artiklan 6 kohdan toinen alakohta

35 artiklan 6 kohta

30 artiklan 6 kohdan kolmas ja neljäs alakohta

36 artiklan 1 kohta

10 artikla

36 artiklan 2 kohta

—

37 artikla

11 artikla

38 artiklan 1 kohta

28 artiklan ensimmäinen alakohta

38 artiklan 2 kohta

28 artiklan toinen alakohta

39 artikla

13 artikla

40 artiklan 1 kohta

48 artiklan 1, 2 ja 4 kohta ja 64 artiklan 1 kohta

40 artiklan 2 kohta

—

40 artiklan 3 kohta

48 artiklan 3 kohta ja 64 artiklan 2 kohta

40 artiklan 4 kohta

—

40 artiklan 5 kohta

—

40 artiklan 6 kohta

48 artiklan 5 ja 6 kohta ja 64 artiklan 3 kohta

40 artiklan 7 kohdan ensimmäinen alakohta

70 artiklan 2 kohdan f alakohta ja toinen ala
kohta

02014L0025 — FI — 01.01.2018 — 002.001 — 142
▼B
Tämä direktiivi

Direktiivi 2004/17/EY

40 artiklan 7 kohdan toinen ja kolmas alakohta
41 artiklan 1 kohta

1 artiklan 13 kohta

41 artiklan 2 kohta

70 artiklan 2 kohdan c ja d alakohta ja 70 artik
lan 2 kohdan toinen alakohta

42 artikla

—

43 artikla

12 artikla

44 artiklan 1 kohta

40 artiklan 1 ja 2 kohta

44 artiklan 2 kohta

40 artiklan 2 kohta

44 artiklan 3 kohta

—

44 artiklan 4 kohta

42 artikla 1 kohta ja 3 kohdan b alakohta

44 artiklan 5 kohta

40 artiklan 3 kohdan alkuosa

45 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

1 artiklan 9 kohdan a alakohta

45 artiklan 1 kohdan toinen ja kolmas alakohta

45 artiklan 2 kohta

45 artiklan 2 kohta

45 artiklan 4 kohta

45 artiklan 3 kohta

—

45 artiklan 4 kohta

—

46 artikla

1 artiklan 9 kohdan b alakohta ja 45 artiklan 3
kohta

47 artikla

1 artiklan 9 kohdan c alakohta ja 45 artiklan 3
kohta

48 artikla

—

49 artikla

—

50 artiklan a alakohta

40 artiklan 3 kohdan a alakohta

50 artiklan b alakohta

40 artiklan 3 kohdan b alakohta

50 artiklan c alakohta

40 artiklan 3 kohdan c alakohta

50 artiklan d alakohta

40 artiklan 3 kohdan d alakohta

50 artiklan e alakohta

40 artiklan 3 kohdan e alakohta

50 artiklan f alakohta

40 artiklan 3 kohdan g alakohta

50 artiklan g alakohta

40 artiklan 3 kohdan h alakohta

50 artiklan h alakohta

40 artiklan 3 kohdan j alakohta
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50 artiklan i alakohta

40 artiklan 3 kohdan k alakohta

50 artiklan j alakohta

40 artiklan 3 kohdan l alakohta

51 artiklan 1 kohdan ensimmäinen ja toinen
alakohta

14 artiklan 1 kohta ja 1 artiklan 4 kohta

51 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

—

51 artiklan 2 kohdan ensimmäinen ja toinen
alakohta

—

51 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

14 artiklan 4 kohta

52 artiklan 1 kohta

1 artiklan 5 kohta ja 15 artiklan 1 kohta

52 artiklan 2 kohta

15 artiklan 2 kohta

52 artiklan 6 kohta

15 artiklan 2 kohdan viimeinen virke

52 artiklan 4 kohta

15 artiklan 3 kohta

52 artiklan 5 kohta

15 artiklan 4 kohta

52 artiklan 6 kohta

15 artiklan 6 kohta

52 artiklan 7 kohta

—

52 artiklan 8 kohta

—

52 artiklan 9 kohta

15 artiklan 7 kohdan kolmas alakohta

53 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

1 artiklan 6 kohta ja 56 artiklan 1 kohta

53 artiklan 1 kohdan toinen ja kolmas alakohta

1 artiklan 6 kohta

53 artiklan 2 kohta

56 artiklan 2 kohta

53 artiklan 3 kohta

56 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

53 artiklan 4 kohta

56 artiklan 3 kohta

53 artiklan 5 kohta

56 artiklan 4 kohta

53 artiklan 6 kohta

56 artiklan 5 kohta

53 artiklan 7 kohta

56 artiklan 6 kohta

53 artiklan 8 kohta

56 artiklan 7 kohta

53 artiklan 9 kohta

56 artiklan 8 kohta

54 artikla

—

55 artiklan 1 kohta

29 artiklan 1 kohta
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55 artiklan 2 kohta

29 artiklan 2 kohta

55 artiklan 3 kohta

—

55 artiklan 4 kohta

29 artiklan 2 kohta

56 artikla

—

57 artikla

—

58 artikla

johdanto-osan 15 kappale

59 artikla

—

60 artiklan 1 kohta

34 artiklan 1 kohta

60 artiklan 2 kohta

34 artiklan 2 kohta

60 artiklan 3 kohta

34 artiklan 3 kohta

60 artiklan 4 kohta

34 artiklan 8 kohta

60 artiklan 5 kohta

34 artiklan 4 kohta

60 artiklan 6 kohta

34 artiklan 5 kohta

61 artiklan 1 kohta

34 artiklan 6 kohta

61 artiklan 2 kohta

34 artiklan 6 kohta

62 artiklan 1 kohta

34 artiklan 4 kohdan toinen alakohta, 5 kohdan
toinen ja kolmas alakohta, 6 kohdan toinen ala
kohta ja 7 kohta

62 artiklan 2 kohta

34 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta, 5
kohdan ensimmäinen alakohta ja 6 kohdan en
simmäinen alakohta

62 artiklan 3 kohta

—

63 artikla

35 artikla

64 artiklan 1 kohta

36 artiklan 1 kohta

64 artiklan 2 kohta

36 artiklan 2 kohta

65 artikla

—

66 artiklan 1 kohta

45 artiklan 1 kohta

66 artiklan 2 kohta

45 artiklan 9 kohta

—

45 artiklan 10 kohta

66 artiklan 3 kohta

45 artiklan 9 kohta

67 artiklan 1 kohta

41 artiklan 1 ja 2 kohta
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67 artiklan 2 kohta

42 artiklan 3 kohta ja 44 artiklan 1 kohta

68 artikla

41 artiklan 3 kohta

69 artikla

42 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 44 artiklan 1
kohta

70 artiklan 1 kohta

43 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta ja
44 artiklan 1 kohta

70 artiklan 2 kohta

43 artiklan 1 kohdan toinen ja kolmas alakohta

70 artiklan 3 kohta

43 artiklan 2 ja 3 kohta

70 artiklan 4 kohta

43 artiklan 5 kohta

71 artiklan 1 kohta

44 artiklan 1 kohta ja
70 artiklan 1 kohdan b alakohta

71 artiklan 2 kohdan ensimmäinen virke

44 artiklan 2 ja 3 kohta

71 artiklan 2 kohdan toinen ja kolmas virke

44 artiklan 4 kohdan toinen alakohta

71 artiklan 3 kohta

44 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta

71 artiklan 4 kohta

—

71 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta

44 artiklan 6 kohta

71 artiklan 5 kohdan toinen alakohta

44 artiklan 7 kohta

71 artiklan 6 kohta

44 artiklan 8 kohta

72 artiklan 1 kohta

44 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta

72 artiklan 2 ja 3 kohta

44 artiklan 5 kohdan toinen ja kolmas alakohta

73 artiklan 1 kohta

45 artiklan 6 kohta

73 artiklan 2 kohta

46 artiklan 2 kohta

74 artiklan 1 kohta

47 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke ja 5
kohdan ensimmäinen alakohta

74 artiklan 2 kohta

47 artiklan 1 kohdan toinen virke ja
5 kohdan toinen alakohta

75 artiklan 1 kohta

49 artiklan 1 kohta

75 artiklan 2 kohta

49 artiklan 2 kohdan ensimmäinen ja toinen
alakohta

75 artiklan 3 kohta

49 artiklan 2 kohdan kolmas alakohta

75 artiklan 4, 5 ja 6 kohta

49 artiklan 3, 4 ja 5 kohta
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76 artiklan 1 kohta

51 artiklan 1 kohta

76 artiklan 2 kohta

51 artiklan 2 kohta

76 artiklan 3 kohta

52 artiklan 1 kohta

76 artiklan 4 kohta

—

76 artiklan 5 kohta

51 artiklan 3 kohta

76 artiklan 6 kohta

—

76 artiklan 7 kohta

—

76 artiklan 8 kohta

—

77 artiklan 1 kohta

53 artiklan 1 kohta

77 artiklan 2 kohta

53 artiklan 2 kohta

77 artiklan 3 kohta

53 artiklan 6 kohta

77 artiklan 4 kohta

53 artiklan 7 kohta

77 artiklan 5 kohta

53 artiklan 9 kohta

77 artiklan 6 kohta

—

78 artiklan 1 kohta

54 artiklan 1 ja 2 kohta

78 artiklan 2 kohta

54 artiklan 3 kohta

79 artiklan 1 kohta

53 artiklan 4 ja 5 kohta

79 artiklan 2 kohta

54 artiklan 5 ja 6 kohta

79 artiklan 3 kohta

—

80 artiklan 1 kohta

53 artiklan 3 kohta ja 54 artiklan 4 kohta

80 artiklan 2 kohta

—

80 artiklan 3 kohta

53 artiklan 3 kohta ja 54 artiklan 4 kohta

81 artiklan 1 kohta

52 artiklan 2 kohta

81 artiklan 2 kohta

52 artiklan 3 kohta

81 artiklan 3 kohta

—

82 artiklan 1 kohta

55 artiklan 1 kohta

82 artiklan 2 kohta

55 artiklan 1 kohta

82 artiklan 3 kohta

—

82 artiklan 4 kohta

johdanto-osan 1 kappale ja 55 kappaleen kol
mas kohta
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82 artiklan 5 kohta

55 artiklan 2 kohta

83 artikla

—

84 artikla 1 kohta

57 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

84 artiklan 2 kohdan a alakohta

57 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a ala
kohta

84 artiklan 2 kohdan b alakohta

57 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan b ala
kohta

84 artiklan 2 kohdan c alakohta

57 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan c ala
kohta

84 artiklan 2 kohdan d alakohta

57 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan d ala
kohta

84 artiklan 2 kohdan e alakohta

—

84 artiklan 2 kohdan f alakohta

57 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan e ala
kohta

84 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta

57 artiklan 2 kohta

84 artiklan 3 kohdan toinen alakohta

—

84 artiklan 4 kohta

57 artiklan 3 kohta

84 artiklan 5 kohta

—

85 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohta ja 86 artikla

58 artikla 1–4 kohta ja 59 artikla

85 artiklan 5 kohta

58 artiklan 5 kohta

87 artikla

38 artikla

88 artiklan 1 kohta

—

88 artiklan 2 kohta

37 artiklan ensimmäinen virke

88 artiklan 3 kohta

—

88 artiklan 4 kohta

37 artiklan toinen virke

88 artiklan 5–8 kohta

—

89 artikla

—

90 artikla

—

91 artikla

—

92 artikla

—

93 artikla

—

94 artikla

—

95 artikla

61 artikla

96 artiklan 1 kohta

63 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta
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96 artiklan 2 kohdan ensimmäinen alakohta

63 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

96 artiklan 2 kohdan toinen ja kolmas alakohta

63 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan ensim
mäinen ja toinen virke

96 artiklan 3 kohta

63 artiklan 2 kohta

97 artiklan 1 kohta

65 artiklan 1 kohta

97 artiklan 2 kohta

60 artiklan 2 kohta

97 artiklan 3 ja 4 kohta

65 artiklan 2 ja 3 kohta

98 artikla

66 artikla

99 artiklan 1 kohta

72 artiklan ensimmäinen alakohta

99 artiklan 2–6 kohta

—

100 artikla

50 artikla

101 artikla

102 artikla

103 artikla

104 artikla

—

—

68 artiklan 3 ja 4 kohta

68 artiklan 5 kohta

105 artiklan 1 ja 2 kohta

68 artiklan 1 ja 2 kohta

105 artiklan 3 kohta

—

106 artiklan 1 kohta

71 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

106 artiklan 2 kohta

—

106 artiklan 3 kohta

71 artiklan 1 kohdan kolmas alakohta

107 artikla

73 artikla

108 artikla

—

109 artikla

74 artikla

110 artikla

75 artikla

—

Liitteet I–X

Liite I (paitsi ensimmäinen virke)

Liite XII (paitsi 1 alaviite)

Liitteen I ensimmäinen virke

Liitteessä XII oleva 1 alaviite

Liite II

—

Liitteessä III olevat A, B, C, E, F, G, H, I ja J
kohta

Liite XI

Liitteessä III oleva D kohta

—
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Liitteessä IV olevan 1 kohdan 1–3 alakohta

30 artiklan 6 kohdan ensimmäinen alakohta

Liitteessä IV olevan 1 kohdan neljäs alakohta

—

Liitteessä IV oleva 2 kohta

30 artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan
toinen virke

Liitteessä V olevat a–f kohta

Liitteessä XXIV olevat b–h kohta

Liitteessä V oleva g kohta

—

Liite VI

Liite XV

Liite VII

56 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan a–f ala
kohta

Liite VIII, paitsi 4 kohta

Liite XXI, paitsi 4 kohta

Liitteessä VIII oleva 4 kohta

Liitteessä XXI oleva 4 kohta

Liite IX

Liite XX

Liite X

Liite XIV

Liite XI

Liite XIII

Liite XII

Liite XVI

Liitteessä XIII oleva 1 kohta

47 artiklan 4 kohta

Liitteessä XIII oleva 2 kohta

47 artiklan 5 kohta

Liite XIV

Liite XXIII

Liite XV

—

Liite XVI

Liite XVI

Liite XVII

Liite XVII

Liite XVIII

—

Liite XIX

Liite XVIII

Liite XX

Liite XIX

Liite XXI

Liite XXVI

—

Liite XXII

—

Liite XXV

