ДИРЕКТИВА 2004/17/ЕЗ НА ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И НА СОВЕТОТ
од 31 март 2004 година со која се усогласуваат постапките за набавки на субјектите кои
работат во секторите за вода, енергетика, транспорт и за поштенски услуги
ЕВРОПСКИОТ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТОТ НА ЕВРОПСКАТА УНИЈА,
имајќи го предвид Договорот за основање на Европската заедница, а особено член 47 (2) и
членовите 55 и 95 од него,
имајќи го предвид предлогот на Комисијата1,
имајќи го предвид мислењето на Економско-социјалниот комитет2,
имајќи го предвид мислењето на Комитетот на регионите3;
постапувајќи во согласност со постапката утврдена со член 251 од Договорот4, во смисла на
интегралниот текст одобрен од страна на Комитетот за усогласување на 9 декември 2003 година,
со оглед на тоа што:
(1) По повод новите измени и дополнувања во Директива 93/38/ЕЕЗ на Советот од 14 јуни 1993
година со која се усогласуваат постапките за набавки на субјектите кои работат во секторите за
вода, енергетика, транспорт и за телекомуникации5, потребни за да се исполнат барањата за
поедноставување и осовременување поставени од страна на договорните субјекти и од
економските оператори слично како и нивните реакции на Зелената книга донесена од страна на
Комисијата на 27 ноември 1996 година, Директивата треба, во интерес на разјаснување, да се
преформулира. Оваа директива се заснова на прецедентното право на Судот на правдата, особено
прецедентното право за критериумите за доделување, со кое се разјаснуваат можностите за
договорните субјекти да ги задоволат потребите на засегнатата јавност, вклучувајќи ги и оние од
областа на животната средина и/или социјалната област, под услов таквите критериуми да се
поврзани со предметот на договорот, да не даваат неограничена слобода на избор на договорниот
субјект, категорично да се наведени и да се во согласност со основните принципи споменати во
прелиминарното излагање 9.
(2) Една главна причина за воведување на прописите со кои се усогласуваат постапките за
доделување договори во овие сектори е различните начини на кои националните органи може да
влијаат врз однесувањето на овие субјекти, вклучувајќи го учеството во нивниот капитал и
претставувањето во административните, управните или супервизорските тела на субјектите.
(3) Друга главна причина зошто е потребно да се усогласат постапките на набавки што ги
применуваат субјектите кои работат во овие сектори е затворената природа на пазарите на кои
работат поради постоењето специјални или ексклузивни права дадени од страна на земјите-членки
во врска со снабдувањето, обезбедувањето или работењето на мрежи за обезбедување на
односните услуги.
1

OJ C 29 E, 30.1.2001, стр. 112 и OJ C 203 E, 27.8.2002, стр. 183.
OJ C 193, 10.7.2001, стр. 1.
3
OJ C 144, 16.5.2001, стр. 23.
4
Мислење на Европскиот парламент од 17 јануари 2002 година (OJ C 271 E, 7.11.2002, стр. 293), Заеднички став на
Советот од 20 март 2003 година (OJ C 147 Е, 24.6.2003, стр. 137 и мислење на Европскиот парламент од 2 јули 2003
година (сè уште не објавено во Службен весник). Законска резолуција на Европскиот парламент од 29 јануари 2004
година и Одлука на Советот од 2 јануари 2004 година.
5
OJ L 199, 9.8.1993, стр. 84. Директива како што е последен пат изменета со Директива 2001/78/EЗ на Комисијата (OJ
L 285, 29.10.2001, стр. 1).
2

(4) Законодавството на Заедницата, а особено Регулатива на Советот (ЕЕЗ) бр. 3975/87 од 14
декември 1987 со која се пропишува постапката за примена на прописите за конкуренција на
претпријатијата во секторот на воздушниот транспорт6 и Регулатива на Советот (ЕЕЗ) бр. 3976/87
од 14 декември 1987 година за примена на член 85 (3) од Договорот кај одредени категории
спогодби и усогласени практики во секторот на воздушниот транспорт7, се подготвени со цел да се
воведе поголема конкуренција помеѓу превозниците кои обезбедуваат услуги на воздушен
транспорт за граѓаните. Според тоа, не е соодветно да се вклучат таквите субјекти во областа на
примена на оваа директива. Во поглед на конкурентската позиција на шпедицијата во Заедницата,
исто така, би било несоодветно договорите што се доделени во овој сектор да подлежат на
правилата од оваа директива.
(5) Областа на примена на Директива 98/38/ЕЕЗ опфаќа, во моментот, одредени договори доделени
од страна на договорните субјекти кои работат во секторот за телекомуникации. Усвоена е
законска рамка, како што е споменато во четвртиот извештај за спроведувањето на регулативите за
телекомуникации од 25 ноември 1998 година за да се отвори овој сектор. Една од нејзините
последици беше воведувањето ефективна конкуренција, и де факто и де јуре, во овој сектор. За
целите на информирање, и имајќи ја предвид оваа состојба, Комисијата објави листа на
телекомуникациски услуги8 кои веќе може да се изземат од областа на примена на таа директива
врз основа на член 8 од неа. Во седмиот извештај за спроведувањето на телекомуникациските
регулативи од 26 ноември 2001 година, потврден е понатамошен напредок. Според тоа, повеќе не е
потребно да се регулираат набавките од страна на субјектите кои работат во овој сектор.
(6) Според тоа, веќе не е потребно да постои Советодавниот комитет за набавка на
телекомуникациски услуги основан согласно со Директива 90/531/EEЗ на Советот од 17 септември
1990 година за постапки за набавки на субјектите кои работат во секторите за вода, енергетика,
транспорт и за телекомуникации9.
(7) Меѓутоа, потребно е да се продолжи со следење на развоите во секторот за телекомуникации и
да се прегледа состојбата ако се утврди дека повеќе не постои ефективна конкуренција во тој
сектор.
(8) Набавката на гласовна телефонија, телекс, мобилен телефон, пејџинг и сателитски услуги е
изземена од областа на примена на Директива 93/38/ЕЕЗ. Овие изземања беа воведени со цел да се
земе предвид фактот дека услугите за кои станува збор би можеле постојано да ги обезбедува само
еден вршител на услуги во одредена географска област поради отсуството на ефективна
конкуренција и постоењето специјални или ексклузивни права. Воведувањето ефективна
конкуренција во секторот за телекомуникации ја отстранува оправданоста за овие изземања. Затоа
не е соодветно да се вклучи набавката на такви телекомуникациски услуги во областа на примена
на оваа директива.
(9) Со цел да се гарантира отворање на договорите за јавни набавки за конкуренција, доделени од
страна на субјектите кои работат во секторите за вода, енергетика, транспорт и за поштенски
услуги, препорачливо е да се подготват одредби за усогласување на договорите во рамките на
Заедницата кои надминуваат одредена вредност. Таквото усогласување се заснова на условите кои
произлегуваат од членовите 14, 28 и 49 од ДЕЗ и член 97 од Договорот за Евроатом, особено
принципот на еднаков третман, за кој принципот на недискриминација е само конкретен израз,
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принципот на заемно признавање, принципот на пропорционалност, како и принципот на
транспарентност. Во врска со природата на секторите врз кои влијае ваквото усогласување,
усогласувањето, обезбедувајќи ја примената на тие принципи, треба да воспоставува рамка за
здрава комерцијална практика и треба да овозможи максимум флексибилност.
Во врска со јавните договори чија вредност е помала од онаа за која важи примената на одредбите
за усогласување во рамките на Заедницата, препорачливо е да се изврши повикување на
прецедентното право развиено од страна на Судот на правдата согласно со кое се применуваат
правилата и принципите од договорите споменати погоре.
(10) Со цел да се обезбеди реално отворање на пазарот и праведна рамнотежа во примената на
прописите за јавни набавки во секторите за вода, енергетика, транспорт и за поштенски услуги,
потребно е опфатените субјекти да се идентификувани на друга основа освен нивниот правен
статус. Според тоа, треба да се обезбеди дека нема да се прекрши еднаквиот третман на
договорните субјекти кои работат во јавниот сектор и оние што работат во приватниот сектор.
Исто така, потребно е да се обезбеди, согласно со член 295 од Договорот, дека не се прекршени
прописите со кои се регулира системот на имотна сопственост во земјите-членки.
(11) Земјите-членки треба да обезбедат дека учеството на тело регулирано со јавно право, како
понудувач во постапка за доделување договор, нема да предизвика никакво нарушување на
конкуренцијата во врска со приватните понудувачи.
(12) Согласно со член 6 од Договорот, условите за заштита на животната средина треба да се
интегрираат во дефиницијата и спроведувањето на политиките и активностите на Заедницата од
член 3 од Договорот, особено во смисла на промовирање одржлив развој. Според тоа, со оваа
директива се разјаснува како договорните субјекти може да придонесат за заштита на животната
средина и промовирање одржлив развој, притоа обезбедувајќи ја можноста за добивање на
најдобрата вредност за парите за нивните договори.
(13) Ништо во оваа директива не ја попречува примената или спроведувањето на мерките
потребни за заштита на јавниот морал, јавната политика, јавната безбедност, здравјето, животот на
луѓето и животните или заштитата на здравјето на растенијата, особено во смисла на одржливиот
развој, под услов тие мерки да се во согласност со Договорот.
(14) Одлуката 94/800/EЗ на Советот од 22 декември 1994 година во врска со склучување, во име на
Европската заедница, а во врска со прашања во рамките на нејзината надлежност, на спогодби
постигнати на Уругвајската рунда на мултилатерални преговори (1986 година до 1994 година)10, ја
одобрува особено Спогодбата на СТО за владини набавки (во понатамошниот текст ’Спогодба‘),
чија цел е да се воспостави мултилатерална рамка за урамнотежени права и обврски кои
произлегуваат од јавни договори во насока на постигнување либерализација и експанзија на
светската трговија. Во врска со меѓународните права и обврски кои и’ се пренесени на Заедницата
како резултат на прифаќањето на Спогодбата, аранжманите што треба да се применат на
понудувачите и производите од трети земји-потписнички се оние дефинирани во Спогодбата.
Спогодбата нема директен ефект. Договорните субјекти опфатени со Спогодбата кои ја почитуваат
оваа директива и ја применуваат на економските оператори од трети земји, кои се потписнички на
Спогодбата, според тоа, треба да ја почитуваат и Спогодбата. Исто така, соодветно е со оваа
директива да им се гарантираат на економските оператори од Заедницата услови за учество во
јавни набавки кои се исто толку поволни како и оние за економските оператори од трети земји, кои
се потписнички на Спогодбата.
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(15) Пред започнување на постапка за набавка, договорните субјекти, користејќи технички дијалог,
може да побараат или прифатат совет кој може да се искористи при подготовката на
спецификациите, меѓутоа под услов таквиот совет да нема ефект на спречување на
конкуренцијата.
(16) Во врска со разновидноста на договорите за работи, договорните субјекти треба да бидат
способни да обезбедат договорите за идејно решение и извршување на работите да се доделат или
одвоено или заедно. Намерата на оваа директива не е да се пропише ниту заедничко ниту одвоено
доделување договори. Одлуката за доделување договори одвоено или заеднички треба да се донесе
врз основа на квалитативни и економски критериуми, кои може да се дефинираат со националното
законодавство.
Договор може да се смета како договор за работи само ако неговиот предмет специфично опфаќа
извршување на активностите наведени во Анекс XII, дури и ако договорот опфаќа обезбедување
други услуги потребни за извршување на таквите активности. Договорите за услуги, особено во
областа на услугите за управување со имот, може во одредени случаи да ги вклучуваат и работите.
Меѓутоа, доколку таквите работи се споредни во однос на главниот предмет на договорот, и
претставуваат можна последица од него или негово дополнување, фактот дека таквите работи се
вклучени во договорот не го оправдува квалификувањето на договорот како договор за работи.
За целите на пресметување на проценетата вредност на договор за работи, соодветно е како основа
да се земе вредноста на самите работи, како и проценетата вредност на добрата и услугите,
доколку ги има, која договорните субјекти ја ставаат на располагање на изведувачите, доколку тие
услуги или добра се неопходни за извршување на работите за кои станува збор. Треба да се сфати
дека, за целите на овој став, односните услуги се оние што ги обезбедуваат договорните субјекти
преку својот персонал. Од друга страна, пак, пресметувањето на вредноста на договорите за
услуги, без разлика дали ќе бидат на располагање на изведувачот за последователното извршување
на работите, се врши според прописите кои важат за договорите за услуги.
(17) Полето на услуги е најдобро опишано, за целите на примена на процедуралните правила од
оваа директива и за целите на следење, со негова потподелба на категории кои одговараат на
конкретни позиции од заедничката класификација и преку нивно соединување во два анекса, XVII
А и XVII Б, согласно со режимот на кој подлежат. Што се однесува до услугите во Анекс XVII Б,
релевантните одредби од оваа директива нема да ја попречуваат примената на прописите на
Заедницата кои се специфични за услугите за кои станува збор.
(18) Што се однесува до договорите за услуги, целосната примена на оваа директива мора да биде
ограничена, во текот на преоден период, на договорите на кои нејзините одредби ќе овозможат
реализирање на целосниот потенцијал за зголемена прекугранична трговија. Договорите за
останати услуги треба да се надгледуваат во текот на овој преоден период пред да се донесе
одлука за целосната примена на оваа директива. Во таа смисла, треба да се дефинира механизам за
такво следење. Овој механизам треба во исто време да им овозможи на заинтересираните страни
да имаат пристап до релевантните информации.
(19) Треба да се избегнуваат пречките за слободно обезбедување услуги. Според тоа, вршители на
услуги можат да бидат или физички или правни лица. Меѓутоа, оваа директива не треба да ја
попречува примената, на национално ниво, на прописите поврзани со условите за извршување
активност или професија, под услов тие да се компатибилни со правото на Заедницата.
(20) Одредени нови техники за електронско купување постојано се развиваат. Таквите техники
помагаат за зголемување на конкуренцијата и поедноставување на јавното купување, особено во
смисла на штедењето на време и пари кое ќе се овозможи со нивната примена. Договорните
субјекти може да ги користат техниките за електронско купување, под услов таквата примена да е

во согласност со правилата во оваа директива и принципите на еднаков третман,
недискриминација и транспарентност. Во таа смисла, понуда доставена од страна на понудувач,
особено во врска со рамковна спогодба или кога се користи систем за динамично купување, може
да има форма на електронски каталог на понудувачот ако понудувачот ги користи средствата за
комуникација избрани од страна на договорниот субјект во согласност со член 48.
(21) Во врска со брзата експанзија на системите за електронско купување, сега треба да се воведат
соодветни прописи со цел да им се овозможи на договорните субјекти целосно да ги искористат
можностите што ги нудат тие системи. Во вакви околности, потребно е да се дефинира целосен
електронски систем за динамично купување за купувањата кои обично се вршат и да се пропишат
посебни прописи за воспоставување и функционирање на таков систем со цел да се обезбеди фер
третман на секој економски оператор што сака да се приклучи. На секој економски оператор што
ќе достави индикативна понуда во согласност со спецификацијата и ги исполнува критериумите
треба да му се дозволи да се приклучи на таков систем. Оваа техника на купување му овозможува
на договорниот субјект, преку утврдување листа на веќе избрани понудувачи и давање можност на
новите понудувачи да се приклучат, да има широк опсег на понудувачи, како резултат на
расположливите електронски средства, и на тој начин да обезбеди оптимална употреба на
средствата преку силна конкуренција.
(22) Бидејќи е веројатно дека ќе се зголеми употребата на техниката на електронски аукции,
таквите аукции треба да се дефинираат во рамките на Заедницата и да се регулираат со посебни
прописи со цел да се обезбеди дека тие функционираат целосно во согласност со принципите на
еднаков третман, недискриминација и транспарентност. За таа цел, треба да се донесе одредба
таквите електронски аукции да се однесуваат само на договорите за работи, набавки или услуги за
кои може прецизно да се утврдат спецификациите. Таков може да биде случајот особено со
повеќекратните договори за набавки, работи и услуги. Имајќи ја предвид истата цел, исто така,
треба да е можно да се утврди респективно рангирање на понудувачите во која било фаза од
електронската аукција. Прибегнувањето кон електронски аукции им овозможува на договорните
субјекти да побараат од понудувачите да достават нови цени, коригирани надолу и, кога ќе се
додели договорот на економски најповолната понуда, да ги подобрат елементите во понудите,
освен цените. Со цел да се гарантира усогласеност со принципот на транспарентност, само
елементите кои се соодветни за автоматска процена по електронски пат, без каква било
интервенција и/или процена од страна на договорниот субјект, може да бидат предмет на
електронски аукции, односно само елементите што се мерливи, така што можат да се изразат во
бројки или проценти. Од друга страна, пак, оние аспекти на понудите кои посочуваат на процена
на немерливи елементи не треба да бидат предмет на електронски аукции. Последователно на тоа,
одредени договори за работи и одредени договори за услуги, чиј предмет се интелектуални дела,
како што е идејно решение за работи, не треба да бидат предмет на електронски аукции.
(23) Во земјите-членки се развиени одредени техники за централизирано купување. Неколку
договорни органи се одговорни за вршење набавки или доделување договори/рамковни спогодби
за договорните субјекти. Во врска со големите набавки, таквите техники помагаат за зголемување
на конкуренцијата и поедноставување на јавното купување. Според тоа, треба да се пропише
дефиниција во рамките на Заедницата за централни тела за купување кои ги користат договорните
субјекти. Исто така, треба да се пропише дефиниција и за условите според кои, во согласност со
принципите на недискриминација и еднаков третман, договорните субјекти кои купуваат работи,
добра и/или услуги преку централно тело за купување може да се сметаат дека ја почитуваат оваа
директива.
(24) Со цел да се земат предвид различните услови што постојат во земјите-членки, на нив треба да
им се дозволи да изберат дали договорните субјекти може да ги користат централните тела за

купување, системите за динамично купување или електронските аукции, како што е дефинирано и
регулирано со оваа директива.
(25) Треба да постои соодветна дефиниција за концептот на специјални и ексклузивни права.
Последицата од дефиницијата е фактот дека за целите на создавање мрежи или пристаништа или
аеродроми, субјект може да ја искористи постапката за експропријација или користење имот или
може да постави мрежна опрема на јавен автопат, под или над него, сам по себе не претставува
ексклузивно или специјално право во рамките на значењето на оваа директива. Ниту, пак, фактот
дека субјект ја снабдува со вода за пиење, електрична енергија, гас или греење, мрежата со која
управува субјект која има специјални или ексклузивни права дадени од страна на надлежен орган
на односната земја-членка, сам по себе не претставува ексклузивно или специјално право во
рамките на значењето на оваа директива. Ниту, пак, може правата дадени од страна на земјачленка во каква било форма, вклучувајќи по пат на концесија, на ограничен број претпријатија врз
основа на објективни, пропорционални и недискриминирачки критериуми со кои им се
овозможува на сите заинтересирани страни кои ги исполнуваат тие критериуми да ги уживаат тие
права, да се сметаат за специјални или ексклузивни права.
(26) Соодветно е договорните субјекти да ги применуваат заедничките постапки за набавки во
поглед на нивните активности поврзани со водоснабдување и таквите прописи, исто така, да важат
кога договорните органи во рамките на значењето на оваа директива доделуваат договори во врска
со нивните проекти на полето на хидраулични техники, наводнување, одводнување на земјиште
или отстранување и преработка на отпад. Меѓутоа, оној тип прописи за јавни набавки што се
предложени за снабдувањето со добра се несоодветни за купување вода, со оглед на потребата да
се купува вода од извори што се близу до областа во која ќе се користи.
(27) Одредени субјекти кои обезбедуваат услуги на автобуски превоз за јавноста веќе се изземени
од областа на примена на Директива 93/38/ЕЕЗ. Таквите субјекти, исто така, треба да се изземат од
областа на примена на оваа директива. Со цел да се спречи постоењето многубројни специфични
аранжмани кои се применуваат само во одредени сектори, општата постапка со која се
овозможуваат ефектите на отворање за конкуренција, која треба да се земе предвид, исто така,
треба да важи за сите субјекти што обезбедуваат услуги на автобуски превоз кои не се изземени од
областа на примена на Директива 93/38/ЕЕЗ, согласно со член 2(4) од неа.
(28) Имајќи го предвид дополнителното отворање на поштенските услуги во Заедницата за
конкуренција и фактот дека таквите услуги се обезбедуваат преку мрежа од страна на договорните
органи, јавните претпријатија и други претпријатија, договорите доделени од страна на
договорните субјекти со кои обезбедуваат поштенски услуги треба да бидат предмет на правилата
во оваа директива, вклучувајќи ги оние во член 30 кои, обезбедувајќи ја примената на принципите
во прелиминарното излагање 9, создаваат рамка за здрава деловна практика и овозможуваат
поголема флексибилност отколку што го овозможува тоа Директива 2004/18/EЗ на Европскиот
парламент и на Советот од 31 март 2004 година за усогласување на постапките за доделување
договори за јавни работи, договори за јавни добра и договори за јавни услуги11. Во врска со
дефиниција за активностите за кои станува збор, потребно е да се земат предвид дефинициите во
Директива 97/67/EЗ на Европскиот парламент и на Советот од 15 декември 1997 година за
општите правила за развој на внатрешниот пазар на поштенски услуги во Заедницата и за
подобрувањето на квалитетот на услугите12.
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Види страница 114 од овој Службен весник.
OJ L 15, 21.1.1998, стр. 14. Директива како што е последен пат изменета со Регулатива (ЕЗ) бр. 1882/2003 (OJ L 284,
31.10.2003, стр. 1).
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Без разлика на правниот статус, субјектите кои обезбедуваат поштенски услуги во моментот не
подлежат на правилата пропишани во Директива 93/38/ЕЕЗ. Според тоа, на тие субјекти ќе им
биде потребен подолг период за приспособување на постапките за доделување договори согласно
со оваа директива отколку на субјектите кои веќе подлежат на тие правила, кои ќе треба, пак, само
да ги приспособат своите постапки на измените во оваа директива. Според тоа, треба да се дозволи
да се одложи примената на оваа директива во смисла на дополнителното време потребно за ова
приспособување. Имајќи ја предвид различната состојба кај овие субјекти, земјите-членки треба да
имаат алтернатива да им обезбедат на договорните субјекти кои работат во секторот на поштенски
услуги преоден период за примена на оваа директива.
(29) Договорите може да се доделат за целите на исполнување на условите за неколку активности,
што може да биде предмет на различни законски режими. Треба да се разјасни дека законскиот
режим што се применува на еден договор наменет да опфати повеќе активности треба да подлежи
на правилата применливи на активноста за која е наменет првично. Утврдувањето на активноста за
која договорот првично е наменет може да се заснова на анализа на условите кои мора да ги
исполни специфичниот договор, спроведена од страна на договорниот субјект за целите на
процена на вредноста на договорот и подготвување на тендерската документација. Во одредени
случаи, како што е купување едно парче опрема за целите на спроведување на активностите за кои
информациите со кои се овозможува процена на соодветните стапки на искористеност не би биле
достапни, од објективни причини може да е невозможно да се утврди за која активност договорот
е наменет првично. Треба да се наведат прописите што се применуваат во такви случаи.
(30) Без да е во спротивност со остварувањето на меѓународните заложби на Заедницата, потребно
е да се поедностави спроведувањето на оваа директива, особено преку поедноставување на
праговите и преку донесување одредби кои ќе се применуваат на сите договорни субјекти, без
разлика на секторот во кој работат, во врска со информациите кои треба да им се достават на
учесниците поврзани со одлуките донесени за постапките на доделување договори и постигнатите
резултати. Понатаму, во смисла на монетарната унија, таквите прагови треба да се утврдат во евра
на таков начин со кој ќе се овозможи поедноставување на примената на тие одредби, истовремено
обезбедувајќи усогласеност со праговите пропишани во Спогодбата, изразени во Специјални права
на влечење (СПВ). Во таа смисла, исто така, треба да се пропише одредба за периодични прегледи
на праговите изразени во евра со цел тие да се усогласат, кога е потребно, со можните варијации
во вредноста на еврото во однос на СПВ. Исто така, праговите што важат за конкурсите за идејно
решение треба да се идентични со оние што важат за договорите за услуги.
(31) Треба да се пропише одредба за случаите кога е можно оградување од примената на мерките
за усогласување на постапките кога станува збор за прашања од државна безбедност или тајна, или
кога се применуваат специфични прописи за доделување договори кои произлегуваат од
меѓународни договори, поврзани со стационирање трупи, или кои се специфични за
меѓународните организации.
(32) Соодветно е да се изземат одредени договори за услуги, набавки и работи доделени на
поврзано претпријатие чија главна активност е обезбедувањето такви услуги, набавки или работи
на групата чиј дел е тоа наместо нивно нудење на пазарот. Исто така, соодветно е да се изземат
одредени договори за услуги, набавки и работи доделени од страна на договорен субјект на
заедничко вложување кое е основано од неколку договорни субјекти за целите на спроведување на
активности опфатени со оваа директива и тој субјект е дел на тоа заедничко вложување. Меѓутоа,
соодветно е да се обезбеди дека ова изземање нема да доведе до нарушување на конкуренцијата во
корист на претпријатијата или заедничките вложувања кои се поврзани со договорните субјекти;
соодветно е да се обезбеди соодветна низа прописи, особено во врска со максималните лимити во
чии рамки претпријатијата може да добијат дел од својот промет од пазарот и над кои тие би ја

изгубиле можноста да им се доделат договори без повик за прибирање понуди, структурата на
заедничките вложувања и стабилноста на врските помеѓу тие заеднички вложувања и договорните
субјекти од кои тие се составени.
(33) Во врска со услуги, договорите за купување или најмување недвижен имот или правата на
таков имот имаат посебни карактеристики, поради кои примената на прописите за јавни набавки е
несоодветна.
(34) Услугите на арбитража и порамнување обично ги даваат тела или поединци кои се именувани
или избрани на таков начин што не може да биде регулиран со прописите за јавни набавки;
(35) Во согласност со Спогодбата, финансиските услуги опфатени со оваа директива не вклучуваат
договори поврзани со издавање, купување, продажба или пренос на хартии од вредност или
останати финансиски инструменти; особено, не се опфатени трансакциите извршени од страна на
договорните субјекти за прибирање на пари или капитал.
(36) Со оваа директива треба да се опфати обезбедувањето услуги само врз основа на договори.
(37) Согласно со член 163 од Договорот, поттикнувањето на истражување и технолошки развој е
начин на зајакнување на научната и технолошката основа на индустријата во Заедницата, а
отворањето на договорите за услуги придонесува кон оваа цел. Со оваа директива не треба да се
опфати кофинансирањето на програмите за истражување и развој: според тоа, договорите за
услуги во областа на истражување и развој, освен оние каде што користите се акумулираат само за
договорниот орган за тој да ги користи во извршувањето на своите работи, под услов услугата што
е извршена да биде целосно наградена од страна на договорниот орган, не се опфатени со оваа
директива.
(38) Со цел да се спречи зголемувањето на бројот на специфични аранжмани кои се применливи
само во одредени сектори, постојните специјални аранжмани подготвени согласно со член 3 од
Директива 93/38ЕЕЗ и член 12 од Директива 94/22/EЗ на Европскиот парламент и на Советот од 30
март 1994 година за условите за доделување и користење овластувања за истражување и
производство на јаглеро-водороди13 со кои се регулираат субјектите кои експлоатираат географска
област за целите на истражување или екстракција на нафта, гас, јаглен или други цврсти горива
треба да се заменат со општата постапка со која се овозможува изземање на секторите директно
изложени на конкуренција. Меѓутоа, треба да се обезбеди дека ова нема да ја попречи примената
на Одлуката 93/676/EEЗ на Комисијата од 10 декември 1993 година со која се пропишува дека
експлоатацијата на географски области за целите на истражување или екстракција на нафта или
гас во Холандија нема да се смета како активност дефинирана во член 2 (2) (б) (i) во Директива
90/531/ЕЕЗ на Советот и дека субјектите кои вршат таква активност во Холандија нема да се
сметаат дека работат со специјални или ексклузивни права во рамките на значењето на член 2 (3)
(б) од Директивата14, Одлуката 97/367/EЗ на Комисијата од 30 мај 1997 година со која се
пропишува дека експлоатацијата на географски области за целите на истражување или екстракција
на нафта или гас во Велика Британија нема да се смета како активност дефинирана во член 2 (2)
(б) (i) во Директива 93/38/ЕЕЗ на Советот и дека субјектите кои вршат таква активност во Велика
Британија нема да се сметаат дека работат со специјални или ексклузивни права во рамките на
значењето на член 2 (3) (б) од Директивата15, Одлуката 2002/205/EЗ на Комисијата од 4 март 2002
година по барање на Австрија која важи за специјалните режими пропишани во член 3 од
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Директива 93/38/ЕЕЗ на Комисијата16 и Одлуката 2004/73/ЕЗ на Комисијата по барање на
Германија за примена на специјалната постапка пропишана во член 3 од Директива 93/38/ЕЕЗ17.
(39) Вработувањето и занимањето се клучни елементи за гарантирање еднакви можности за сите и
придонесуваат за интеграција во општеството. Во таа смисла, заштитените работилници и
заштитните програми за вработување ефикасно придонесуваат кон интеграција или реинтеграција
на лицата со посебни потреби на пазарот на работна сила. Меѓутоа, таквите работилници може да
не се во состојба да добијат договори под нормалните услови на конкуренција. Последователно на
тоа, соодветно е да се обезбеди дека земјите-членки може да го задржат правото да учествуваат во
постапките на доделување договори на таквите работилници или да го резервираат извршувањето
на договорите во контекст на заштитните програми за вработување.
(40) Оваа директива не треба да се применува ниту на договори наменети да го овозможат
извршувањето активност од членовите од 3 до 7 ниту на конкурсите за идејно решение
организирани за извршување таква активност ако во земјата-членка во која оваа активност се
извршува таа е директно изложена на конкуренцијата на пазарите на кои не е ограничен
пристапот. Според тоа, соодветно е да се воведе постапка, која ќе се применува во сите сектори
опфатени со оваа директива, со која ќе се овозможи да се земат предвид ефектите од постојното
или идно отворање за конкуренцијата. Таква постапка треба да обезбеди правна сигурност за
односните субјекти, како и соодветен процес на донесување одлуки, обезбедувајќи, во краток
временски период, еднообразна примена на правото на Заедницата во оваа област.
(41) Директната изложеност на конкуренција треба да се процени врз основа на објективни
критериуми, земајќи ги предвид специфичните карактеристики на односниот сектор.
Спроведувањето и примената на соодветен закон во Заедницата со кој се отвора одреден сектор,
или негов дел, ќе се смета дека обезбедува доволно причини да се претпостави дека постои
слободен пристап до пазарот за кој станува збор. Таквиот соодветен закон треба да се
идентификува во анекс кој Комисијата може да го ажурира. При ажурирањето, Комисијата
особено го зема предвид можното усвојување мерки со кои се наложува вистинско отворање за
конкуренција на секторите, различни од оние сектори за кои законот е веќе споменат во Анекс XI,
како што е железничкиот транспорт. Кога слободниот пристап на одреден пазар не е резултат на
спроведување соодветен закон на Заедницата, треба да се покаже дека, де јуре и де факто, таквиот
пристап е слободен. За таа цел, примената на директива од страна на земја-членка, како што е
Директива 94/22/EЗ за отворање одреден сектор за конкуренција, во друг сектор, како што е
секторот на јаглен, е случај што треба да се земе предвид за целите на член 30.
(42) Техничките спецификации подготвени од страна на набавувачите треба да овозможат јавните
набавки да бидат отворени за конкуренција. За таа цел, треба да се овозможи да се доставуваат
понуди кои ја рефлектираат разновидноста на техничките решенија. Соодветно на тоа, треба да се
овозможи да се подготват техничките спецификации во смисла на функционалното извршување и
условите и, кога има повикување на европски стандард или, доколку таков не постои, на
национален стандард, договорните субјекти треба да ги земат предвид понудите засновани на
други еднакви аранжмани кои ги исполнуваат условите на договорните субјекти и кои се еднакви
во смисла на безбедноста. Со цел да се докаже еднаквоста, треба да им се дозволи на понудувачите
да користат каква било форма на доказ. Договорните субјекти треба да се во состојба да дадат
причина за секоја одлука донесена во врска со тоа дека не постои еднаквост во даден случај.
Договорните субјекти кои сакаат да ги дефинираат условите за заштита на животната средина за
техничките спецификации на одреден договор може да ги пропишат еколошките карактеристики,
како што е одреден метод на производство, и/или специфичните ефекти врз животната средина на
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група производи или услуги. Тие може да користат, но не се обврзани да користат, соодветни
спецификации кои се означени со екоетикети, како што се европската екоетикета, (мулти-)
националните екоетикети или кои било други екоетикети ако условите за етикетите се подготвени
и усвоени врз основа на научни информации, користејќи постапка во која сите учесници, како што
се државни органи, потрошувачи, производители, дистрибутери и организации за заштита на
животната средина, може да учествуваат, и ако етикетата е достапна и расположлива за сите
заинтересирани страни. Договорните субјекти, секогаш кога е можно, пропишуваат технички
спецификации со цел да се земат предвид критериумите за пристап за лицата со посебни потреби
или идејното решение за сите корисници. Техничките спецификации треба да бидат јасно
наведени со цел сите понудувачит да знаат што опфаќаат условите кои ги утврдил договорниот
субјект.
(43) Со цел да се поттикне вклученоста на малите и на средните претпријатија на пазарот за јавни
договорни набавки, препорачливо е да се вклучат одредби за склучување поддговори.
(44) Условите за извршување на договорите се во согласност со директивата под услов тие да не се
директно или индиректно дискриминаторски и да се наведени во известувањето за повикот за
прибирање понуди, или во спецификациите. Тие може особено да се наменети да го поттикнат
практичното стручно усовршување, вработувањето на лица кои се соочуваат со особени тешкотии
во смисла на интеграција, намалувањето на невработеноста или заштитата на животната средина.
На пример, може да се напоменат условите - применливи во текот на извршувањето на договорот за ангажирање лица кои долго време бараат работа или за спроведување мерки за обука за
невработените или за младите лица, кои треба да бидат суштински усогласени со одредбите од
основните конвенции на Меѓународната организација на трудот (ИЛО (ILO)), претпоставувајќи
дека таквите одредби не се имплементирани во националното законодавство, и условите за
ангажирање хендикепирани лица, кои се бараат согласно со националното законодавство.
(45) Законите, регулативите и колективните договори, на национално ниво и на ниво на
Заедницата, кои се во сила во областите кои се однесуваат на условите за вработување и
безбедност при работа, се применуваат во текот на извршувањето на договорот, под услов таквите
прописи, и нивната примена, да се во согласност со правото на Заедницата. Во врска со
прекуграничните активности кога работници од една земја-членка обезбедуваат услуги во друга
земја-членка за целите на извршување договор, со Директива 96/71/EЗ на Европскиот парламент и
на Советот од 16 декември 1996 година во врска со распределување работници во рамките на
обезбедувањето услуги18 се пропишуваат мнималните услови кои земјата-домаќин мора да ги
почитува во врска со така распределените работници. Ако националното законодавство содржи
одредби во таа насока, не исполнувањето на тие обврски може да се смета за сериозно несоодветно
однесување или прекршок во врска со професионалното однесување на односниот економски
оператор, што може да доведе до изземање на тој економски оператор од постапката на
доделување договор.
(46) Во врска со новиот напредок во информатичката и телекомуникациската технологија, и
поедноставувањата што може да го донесе во смисла на објавување на договорите и ефикасноста и
транспарентност на постапките за набавки, електронските средства треба да се изедначат со
традиционалните средства за комуникација и информации. Колку е можно повеќе, избраните
средства и технологија треба да се компатибилни со технологиите што се користат во другите
земји-членки.
(47) Со користењето електронски средства се заштедува време. Како резултат на тоа, треба да се
пропише одредба за намалување на минималните периоди кога се користат електронски средства,
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меѓутоа кои подлежат на условот дека се компатибилни со специфичниот начин на пренос
предвиден на ниво на Заедницата. Меѓутоа, потребно е да се обезбеди дека кумулативниот ефект
од намалување на временските рокови не доведува до премногу кратки временски рокови.
(48) Директива 1999/93/EЗ на Европскиот парламент и на Советот од 13 декември 1999 година за
рамката за електронски потпис во Заедницата19 и Директива 2000/31/EЗ на Европскиот парламент
и на Советот од 8 јуни 2000 година за одредени правни аспекти за услугите на информатичкото
општество, особено електронското тргување, на внатрешниот пазар (’Директива за електронско
тргување‘)20, во контекст на оваа директива, треба да се применуваат на преносот на информации
по електронски пат. Во врска со постапките на јавни набавки и правилата кои се применуваат на
конкурси за обезбедување услуги, потребно е повисоко ниво на безбедност и доверливост од она
кое се пропишува со овие директиви. Соодветно на тоа, средствата за електронски прием на
понудите, барањата за учество и плановите и проектите треба да бидат во согласност со
специфичните дополнителни барања. За таа цел, треба да се поттикнува, колку е можно повеќе,
користењето електронски потписи, особено софистицирани електронски потписи. Покрај тоа,
постоењето шеми за доброволно акредитирање би можело да претставува поволна рамка за
подигнување на нивото на обезбедување услуги за давање сертификати за тие уреди.
(49) Соодветно е учесниците во постапката на доделување договори да се информирани за
одлуките за склучување рамковна спогодба или за доделување договор или за напуштање на
постапката во временски рок кој е доволно долг да овозможи доставување барање за разгледување;
според тоа, овие информации треба да се достават колку што е можно побрзо и обично во рок од
15 дена по донесувањето на одлуката.
(50) Треба да се разјасни дека договорните субјекти кои ги утврдуваат критериумите за избор при
отворен повик треба да го сторат тоа во согласност со објективни прописи и критериуми, исто
како што критериумите за избор во ограничениот повик и постапката со преговарање треба да
бидат објективни. Овие објективни прописи и критериуми, исто како и критериумите за избор, не
мора да подразбираат и парични надоместоци.
(51) Важно е да се земе предвид прецедентното право на Судот на правдата во случаи кога
економскиот оператор ја гарантира економската, финансиската или техничката способност на
останатите субјекти, без разлика на правната природа на поврзаноста помеѓу него и тие субјекти,
со цел да ги исполни критериумите за избор или, во смисла на системите за квалификации, како
поддршка на неговата пријава за квалификации. Во вториот случај, економски оператор треба да
докаже дека тие средства фактички ќе му бидат достапни во текот на периодот на важење на
квалификациите. За целите на тие квалификации, договорен субјект, според тоа, може да го утврди
нивото на условите кои треба да се исполнат, и особено, на пример, кога операторот ја гарантира
финансиската состојба на друг субјект, може да побара тој субјект да биде одговорен, ако е
потребно солидарно и неограничено.
Системите за квалификации треба да функционираат во согласност со објективни прописи и
критериуми, кои по избор на договорните субјекти може да се однесуваат на капацитетите на
економските оператори и/или карактеристиките на работите, набавките или услугите опфатени со
системот. За целите на квалификациите, договорните субјекти може да спроведуваат свои тестови
со цел да ги оценат карактеристиките на односните работи, набавки или услуги, особено во смисла
на компатибилност и сигурност.
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(52) Релевантните прописи на Заедницата за меѓусебно признавање на дипломите, сертификатите
или друг доказ за формалните квалификации важат кога е потребен доказ за конкретна
квалификација за учество во постапката за набавка или конкурс за идејно решение;
(53) Во соодветни случаи, во кои карактеристиките на работите и/или услугите го оправдува
применувањето на мерките или шемите за управување со животната средина во текот на
извршувањето договор, може да се побара примена на такви мерки или шеми. Шемите за
управување со животната средина, без разлика дали се регистрирани како инструменти на
Заедницата, како што е Регулатива (ЕЗ) бр. 761/2001 (ЕМАС (EMAS))21, може да покажат дека
економскиот оператор поседува техничка способност да го изврши договорот. Покрај тоа, описот
на мерките спроведени од страна на економскиот оператор со цел да го обезбеди истото ниво на
заштита на животната средина треба да се прифати како алтернатива на шемите за регистрирање
на управување со животната средина како форма на евиденција.
(54) Треба да се избегнува доделувањето јавни договори на економски оператори кои учествуваат
во криминална организација или кои се прогласени за виновни за корупција или измама на штета
на финансиските интереси на Европските заедници или за перење пари. Имајќи предвид дека
договорните субјекти, кои не се договорни органи, може да немаат пристап до неоспорен доказ за
тоа прашање, соодветно е да им се остави на тие договорни субјекти да изберат дали ќе се
применуваат критериумите за изземање наведени во член 45 (1) од Директива 2004/18/EЗ. Според
тоа, обврската да се применува член 45 (1) треба да се ограничи само на договорните субјекти кои
се договорни органи. Онаму каде што е соодветно, договорните субјекти треба да побараат од
подносителите на пријави за квалификации, кандидатите или понудувачите, да достават соодветни
документи и, кога се сомневаат во врска со личната состојба на овие економски оператори, може
да побараат соработка од надлежните органи на односната земја-членка. Изземањето такви
економски оператори треба да се изврши веднаш штом договорниот орган ќе ја дознае пресудата
во врска со такви прекршоци, донесена во согласност со националното законодавство кое има сила
на res judicata.
Ако националното законодавство содржи одредби за оваа цел, непридржување на законите за
заштита на природната средина или закони за незаконски спогодби во договорите, предмет на
конечна пресуда или одлука со ист ефект, може да се смета за прекршок во врска со
професионалното однесување на односниот економски оператор или сериозно несоодветно
однесување.
Непочитувањето на националните прописи со кои се спроведуваат директивите 2000/78/EЗ22 и
76/207/EEЗ23 на Советот во врска со еднаквиот третман на работниците, предмет на конечна
пресуда или одлука со ист ефект, може да се смета за прекршок во врска со професионалното
однесување на односниот економски оператор или сериозно несоодветно однесување.
(55) Договорите мора да се доделат врз основа на објективни критериуми кои обезбедуваат
почитување на принципите на транспарентност, недискриминација и еднаков третман и со кои
гарантираат дека понудувачите се проценети во услови на ефективна конкуренција. Како резултат
21

Регулатива (ЕЗ) бр. 761/2001 на Европскиот парламент и на Советот од 19 март 2001 година со која се овозможува
доброволно учество на организации во шемите на Заедницата за управување со животната средина и ревизија (ЕМАС)
(OJ L 114, 24.4.2001, стр. 1).
22
Директива 2000/78/EЗ на Советот од 27 ноември 2000 година со која се воспоставува општа рамка за еднаков
третман во вработувањето и занимањето (OJ L 303, 2.12.2000, стр. 16).
23
Директива 76/207/ЕЕЗ на Советот од 9 февруари 1976 година за спроведување на принципот на еднаков третман на
мажите и жените во однос на пристап до вработување, стручно усовршување и промоција и работни услови, (OJ L 39
од 14.2.1976, стр. 40). Директива како што е последен пат изменета со Директива 2002/73/EЗ на Европскиот парламент
и на Советот (OJ L 269, 5.10.2002, стр. 15).

на тоа, соодветно е да се овозможи примена на само два критериума за доделување договори:
’најниската цена‘ и ’економски најповолната понуда‘.
Со цел да се обезбеди почитување на принципот на еднаков третман при доделувањето договори,
соодветно е да се пропише обврска - утврдена согласно со прецедентното право - со цел да се
обезбеди потребната транспарентност за да им се овозможи на сите понудувачи да бидат
соодветно информирани за критериумите и аранжманите кои ќе се применат за да се
идентификува економски најповолната понуда. Според тоа, одговорност на договорните субјекти е
да ги наведат критериумите за доделување договор и соодветниот коефициент даден за секој од
тие критериуми на време за понудувачите да бидат запознаени со нив при подготвување на своите
понуди. Договорните субјекти може да отстапат од наведувањето на коефициентот за
критериумите за доделување на договорот во соодветно оправдани случаи за што тие мора да
бидат во можност да дадат причини, кога коефициентот не може да се утврди однапред, особено
поради комплексностa на договорот. Во такви случаи, тие мора да го наведат опаѓачкиот редослед
на значење на критериумите.
Кога договорните субјекти ќе одберат да доделат договор на економски најповолната понуда, тие
треба да ги оценат понудите со цел да утврдат која од нив ја нуди најдобрата вредност за парите.
Со цел да го сторат тоа, тие треба да ги утврдат економските критериуми и критериумите за
квалитет кои, гледани во целина, мора да овозможат да се утврди економски најповолната понуда
за договорниот субјект. Утврдувањето на овие критериуми зависи од предметот на договорот,
бидејќи тие мора да овозможат да се процени нивото на извршување понудено од страна на секоја
понуда во смисла на предметот на договорот, како што е дефинирано во техничките
спецификации, и да се измери вредноста на парите на секој понудувач. Со цел да се гарантира
еднаков третман, критериумите за доделување на договорот мора да овозможат објективно да се
споредат и оценат понудите. Ако се исполнат овие услови, економските и квалитативните
критериуми за доделување на договорот, како што е исполнувањето на условите за заштита на
животната средина, може да му овозможат на договорниот субјект да ги задоволи потребите на
засегната јавност, како што е одредено во спецификациите на договорот. Под истите услови,
договорен субјект може да употреби критериуми насочени кон задоволување на социјалните
услови, особено како одговор на потребите - дефинирани во спецификациите на договорот - на
особено загрозени групи лица на кои припаѓаат оние што ги добиваат/користат работите, добрата
или услуги кои се предмет на договорот.
(56) Критериумите за доделување договори не смее да влијаат врз примената на националните
прописи за надоместувањето за одредени услуги, како што се услугите обезбедени од архитекти,
инженери или адвокати.
(57) Регулатива (ЕЕЗ, Евроатом) бр. 1182/71 на Советот од 3 јуни 1971 година со која се
утврдуваат прописите кои важат за периодите, датумите и временските рокови24 треба да се
применува при утврдување на временските рокови содржани во оваа директива.
(58) Оваа директива нема да го попречи остварувањето на постојните меѓународни обврски на
Заедницата или на земјите-членки и нема да ја попречи примената на одредбите од Договорот,
особено на членовите 81 и 86 од него.
(59) Оваа директива нема да ги попречи временските рокови утврдени во Анекс XXV, во кои од
земјите-членки се бара да ја транспонираат и применат Директива 93/38/ЕЕЗ.
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(60) Мерките потребни за спроведување на оваа директива треба да се донесат во согласност со
Одлуката 1999/468/ЕЗ на Советот од 28 јуни 1999 година со која се утврдуваат постапките за
извршување на овластувањето за спроведување кое и’ е доделено на Комисијата25.
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НАСЛОВ I
ОПШТИ ОДРЕДБИ КОИ СЕ ПРИМЕНУВААТ НА ДОГОВОРИ И КОНКУРСИ ЗА ИДЕЈНО
РЕШЕНИЕ
ПОГЛАВЈЕ I

Основни поими
Член 1
Дефиниции
1. За целите на оваа директива се применуваат дефинициите утврдени во овој член:
2. (а) под ’договори за набавки, работи и услуги‘ се подразбира договори за паричен интерес
склучени во писмена форма меѓу еден или повеќе договорни субјекти од член 2 (2), и еден или
повеќе изведувачи, доставувачи или вршители на услуги.
(б) под ’договори за работи‘ се подразбира договори чиј предмет е извршување, или идејно
решение и извршување работи поврзани со една од активностите во смисла на Анекс XII или
работа, или реализација, на кои било начин, на работа која соодветствува на условите
специфицирани од страна на договорниот субјект. Под ’работа‘ се подразбира резултат на
изградба или градежни работи, земени како целина, кои се наменети за исполнување економска
или техничка функција самите по себе.
(в) Под ’договори за набавки‘ се подразбира договори, освен оние споменати во (б), чиј предмет е
купување, закуп, најмување или купување на одложено плаќање, со или без опции за купување, на
производи.
Договор чиј предмет е снабдување со производи, кој исто така опфаќа, како спореден предмет,
активности на поставување и инсталација, се смета за ’договор за набавки‘.
(г) Под ’договори за услуги‘ се подразбира договори, различни од договорите за работи и набавки,
чиј предмет е обезбедување на услугите споменати во Анекс XVII.
Договор чиј предмет се и производи и услуги во рамките на значењето на Анекс XVII се смета за
’договор за услуги‘ доколку вредноста на услугите за кои станува збор е поголема од вредноста на
производите што се опфатени со договорот.
Договор чиј предмет се услуги во рамките на значењето на Анекс XVII, и кој вклучува активности
во рамките на значењето на Анекс XII кои се само споредни во однос на главниот предмет на
договорот, се смета за ’договор за услуги‘.
3. (а) Под ’концесија за работи‘ се подразбира договор од истиот вид договор за работи, со
исклучок на фактот дека надоместокот за работите кои треба да се извршат се состои само во
правото за користење на работата или во тоа право заедно со плаќањето;
(б) Под ’концесија за услуги‘ се подразбира договор од истиот вид договор за услуги, со исклучок
на фактот дека надоместокот за обезбедување на услугите се состои само во правото за користење
на услугата или во тоа право заедно со плаќањето.
4. Под ’рамковна спогодба‘ се подразбира спогодба меѓу еден или повеќе договорни субјекти
дефиниран во член 2 (2) и еден или повеќе економски оператори, чија цел е да се утврдат условите,
особено во поглед на цените, и онаму каде што е соодветно, предвидените количини, со кои се
регулираат договорите што ќе бидат доделени во текот на одреден период.
5. Под ’систем за динамично купување‘ се подразбира целосно електронски процес за вршење
набавки кои вообичаено се користат, чии карактеристики, кои се обично достапни на пазарот, ги
исполнуваат условите на договорниот субјект, кој е ограничен во смисла на траењето и отворен во
текот на неговото важење за секој економски оператор кој ги задоволува критериумите за избор и
кој доставил индикативна понуда која е во согласност со спецификацијата.
6. Под ’електронска аукција‘ се подразбира процес во кој е вклучен електронски уред за
претставување на новите цени, коригирани надолу, и/или новите вредности во врска со одредени

елементи во понудите, која се спроведува по првичната целосна оцена на понудите, овозможувајќи
да се рангираат понудите користејќи методи за автоматска оцена. Последователно на тоа,
одредени договори за услуги и одредени договори за работи, чиј предмет се интелектуални дела,
како што е идејно решение за работи, не може да бидат предмет на електронски аукции.
7. Под поимите ’изведувач‘, ’доставувач‘ или ’вршител на услуги‘ се подразбира или физичко или
правно лице, или договорен субјект во рамките на значењето на член 2 (2) (а) или (б), или група
такви лица и/или субјекти кои нудат извршување работи и/или работа, производи или услуги,
соодветно, на пазарот.
Поимот ’економски оператор‘ еднакво ги опфаќа концептите за изведувач, доставувач и вршител
на услуги. Тој се користи единствено за целите на поедноставување.
Под ’понудувач‘ се подразбира економски оператор кој доставува понуда, а под ’кандидат‘ се
подразбира лице кое бара покана за учество во ограничен повик или постапка со преговарање.
8. Под ’централно тело за купување‘ се подразбира договорен орган во рамките на значењето на
член 2 (1) (а) или договорен орган во рамките на значењето на член 1 (9) од Директива 2004/18/EЗ
кој:
- купува добра и/или услуги наменети за договорните субјекти или
- доделува јавни договори или склучува рамковни спогодби за работи, добра и услуги
наменети за договорните субјекти.
9. Под ’отворен повик, ограничен повик и постапка со преговарање‘ се подразбираат постапките за
набавки што ги применуваат договорните субјекти, при што:
(а) во случај на отворен повик, секој заинтересиран економски оператор може да достави
понуда;
(б) во случај на ограничен повик, секој економски оператор може да побара да учествува,
а само кандидатите поканети од страна на договорниот субјект можат да достават понуди;
(в) во случај на постапка со преговарање, договорниот субјект ги известува економските
оператори за својот избор и преговара за условите на договорот со еден или со повеќе од
нив.
10. Под ’конкурс за идејно решение‘ се подразбираат оние постапки кои му овозможуваат на
договорниот субјект да изврши набавка, главно, од областа на просторното и урбанистичкото
планирање, архитектурата, градежништвото или обработката на податоци, на план или идејно
решение, избрано од жири, откако било вклучено во конкурс со или без доделување награди.
11. Под ’писмено‘ или ’во пишана форма‘ се подразбира кое било изразување кое се состои од
зборови или бројки кои може да се прочитаат, протолкуваат и, последователно на тоа, да се
пренесат. Тоа може да вклучи информации кои се пренесени и зачувани преку електронски уреди.
12. Под ’електронски уреди‘ се подразбира користење електронска опрема за обработка
(вклучувајќи дигитална компресија) и чување податоци кои се пренесуваат, соопштуваат и
примаат по електронски пат, радио, оптички уреди или преку други електромагнетни уреди.
13. Под ’Заеднички поимник за јавни набавки (ЦПВ)‘ се подразбира референтната номенклатура
која се применува на јавните договори, како што е усвоен со Регулатива (ЕЗ) бр. 2195/2002 на
Европскиот парламент и на Советот од 5 ноември 2002 година за Заеднички поимник за јавни
набавки (ЦПВ)26, притоа обезбедувајќи компатибилност со другите постојни номенклатури.
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Во случај на различни толкувања на областа на примена на оваа директива, поради можни разлики
помеѓу ЦПВ и НАЦЕ-номенклатурите наведени во Анекс XII или помеѓу ЦПВ и ЦПЦ(привремена верзија) номенклатурите наведени во Анекс XIII, ќе преовладува НАЦЕ или ЦПЦноменклатурата соодветно.
ПОГЛАВЈЕ II
Дефиниција на опфатените активности и субјекти
Дел 1
Субјекти
Член 2
Договорни субјекти
1. За целите на оваа директива:
(а) под ’договорни органи‘ се подразбираат државата, регионалните или локалните власти,
телата регулирани со јавното право, здруженија формирани од страна на една или од
повеќе такви власти или еден или повеќе такви тела регулирани со јавното право.
Под ’тело регулирано со јавно право‘ се подразбира какво било тело кое:
- е основано со специфична цел да ги задоволува потребите од општ интерес, и кое нема
индустриска или комерцијална природа,
- има статус на правно лице и
- е финансирано, во најголем дел, од државата, регионалните или од локалните власти,
или други тела регулирани со јавното право; или е предмет на надзор на управувањето
од страна на тие тела; или има административен, управен или надзорен одбор, од чии
членови половината се назначени од страна на државата, регионалните или од
локалните власти, или од страна на други тела регулирани со јавното право;
(б) под ’јавно претпријатие‘ се подразбира какво било претпријатие над кое договорните
органи можат да вршат директно или индиректно доминантно влијание врз основа на
нивната сопственост врз него, нивното финансиско учество во него или прописите што го
регулираат.
Се претпоставува дека постои доминантно влијание на договорните органи кога тие
органи, директно или индиректно, во однос на претпријатието:
- поседуваат мнозинство од запишаниот капитал на претпријатието, или
- го контролираат мнозинството од акциите со право на глас издадени од
претпријатието, или
- можат да именуваат повеќе од половината од членовите на административниот,
управниот или надзорниот орган на претпријатието.
2. Оваа директива се применува на договорните субјекти:
(а) кои се договорни органи или јавни претпријатија и вршат една од активностите од
членовите од 3 до 7;
(б) кои, кога не се договорни органи или јавни претпријатија, имаат како една од нивните
активности која било од активностите од членовите од 3 до 7, или која било комбинација

од нив, и функционираат врз основа на специјални или ексклузивни права дадени од
надлежен орган на земјата-членка.
3. За целите на оваа директива, под ’специјални или ексклузивни права‘ се подразбираат права што
ги доделува надлежен орган на земја-членка со кој било закон, регулатива или административна
одредба, чиј ефект е да го ограничи извршувањето на активностите дефинирани во членовите од 3
до 7 на еден или повеќе субјекти, и која во голема мера влијае врз способноста на другите субјекти
да вршат таква активност.
Дел 2
Активности
Член 3
Гас, греење и електрична енергија
1. Што се однесува до гасот и греењето, оваа директива се применува на следниве активности:
(а) обезбедување или работење со фиксни мрежи наменети за обезбедување услуга на
јавноста во врска со производство, пренос или дистрибуција на гас или греење; или
(б) снабдување на таквите мрежи со гас или греење.
2. Снабдувањето со гас или греење за мрежите кои вршат услуги за јавноста, од страна на
договорен субјект кој не е договорен орган, нема да се смета за релевантна активност во рамките
на значењето на став 1, каде што:
(а) производството на гас или греење од страна на односниот субјект е неизбежна
последица од извршувањето активност различна од онаа од став 1 или 3 од овој член или
од членовите од 4 до 7; и
(б) снабдувањето на јавната мрежа е насочено само кон економска експлоатација на
таквото производство и изнесува не повеќе од 20 % од обртот на субјектот, имајќи го
предвид просекот за претходните три години, вклучувајќи ја и тековната година.
3. Што се однесува до електричната енергија, оваа директива се применува на следниве
активности:
(а) обезбедување или работење со фиксни мрежи наменети за обезбедување услуга на
јавноста во врска со производство, пренос или дистрибуција на електрична енергија; или
(б) снабдување на таквите мрежи со електрична енергија.
4. Снабдувањето со електрична енергија за мрежите кои вршат услуги за јавноста, од страна на
договорен субјект кој не е договорен орган, нема да се смета за релевантна активност во рамките
на значењето на став 3, каде што:
(а) производството на електрична енергија од страна на односниот субјект се врши поради
тоа што нејзината потрошувачка е неопходна за извршување активност различна од онаа
од ставовите од 1 до 3 од овој член или од членовите од 4 до 7; и
(б) снабдувањето на јавната мрежа зависи само од сопствената потрошувачка на субјектот
и не надминала 30% од вкупното производство на енергија од страна на субјектот, имајќи
го предвид просекот за претходните три години, вклучувајќи ја и тековната година.

Член 4
Вода
1. Оваа директива се применува на следниве активности:
(а) обезбедување или работење со фиксни мрежи наменети за обезбедување услуга на
јавноста во врска со производството, преносот или дистрибуцијата на вода за пиење; или
(б) снабдување на таквите мрежи со вода за пиење.
2. Оваа директива, исто така, важи за договори или конкурси за идејно решение што се доделени
или организирани од страна на субјекти кои вршат активност наведена во став 1 и кои:
(а) се поврзани со проекти за хидраулични техники, наводнување или одводнување на
земјиштето, под услов количината на водата што ќе се користи за снабдување со вода за
пиење да претставува над 20 % од вкупната количина на водата што се става на
располагање со такви проекти или инсталации за наводнување или одводнување, или
(б) се поврзани со отстранувањето или третманот на отпадните води.
3. Снабдувањето со вода за пиење за мрежите кои вршат услуги за јавноста, од страна на
договорен субјект кој не е договорен орган, нема да се смета за релевантна активност во рамките
на значењето на став 1, каде што:
(а) производството на вода за пиење од страна на односниот субјект се врши поради тоа
што нејзината потрошувачка е неопходна за извршување активност различна од онаа од
членовите од 3 до 7; и
(б) снабдувањето на јавната мрежа зависи само од сопствената потрошувачка на субјектот
и не надминала 30 % од вкупното производство на вода за пиење од страна на субјектот,
имајќи го предвид просекот за претходните три години, вклучувајќи ја и тековната година.
Член 5
Транспортни услуги
1. Оваа директива се применува на активности поврзани со обезбедувањето или работењето со
мрежи со кои се обезбедуваат услуги за јавноста на полето на железнички сообраќај,
автоматизирани системи, трамвајска линија, тролејбус, автобус или жичарница.
Што се однесува до транспортните услуги, ќе се смета дека постои мрежа онаму каде што услугата
се обезбедува според условите за работење пропишани од страна на надлежен орган на земјатачленка, како што се условите околу маршрутите што треба да бидат опслужени, капацитетот што
треба да се стави на располагање или редовноста на услугата.
2. Оваа директива не се применува на субјекти кои обезбедуваат услуги на автобуски превоз за
јавноста, кои веќе се изземени од областа на примена на Директива 93/38/ЕЕЗ согласно со член 2
(4) од неа.
Член 6
Поштенски услуги
1. Оваа директива се применува на активности поврзани со обезбедување поштенски услуги или,
согласно со условите пропишани во став 2 (в), услуги различни од поштенските услуги.
2. За целите на оваа директива и без да е во спротивност со примената на Директива 97/67/EЗ:

(а) под ’поштенска пратка‘ се подразбира пратка адресирана во конечната форма во која
треба да се испрати, без оглед на тежината. Покрај предметите за кореспонденција,
таквите пратки, исто така, вклучуваат примероци, каталози, весници, списанија и
поштенски пакети кои содржат добра без или со комерцијална вредност, без оглед на
тежината.
(б) под ’поштенски услуги‘ се подразбира услуги кои се состојат од распределување,
сортирање, испраќање и испорачување на поштенските пратки. Овие услуги се состојат
од:
- ’резервирани поштенски услуги‘: поштенски услуги кои се или може да се
резервираат врз основа на член 7 од Директива 97/67/EЗ,
- ’останати поштенски услуги‘: поштенски услуги кои не може да се резервираат врз
основа на член 7 од Директива 97/67/EЗ; и
(в) под ’услуги различни од поштенските услуги‘ се подразбира услуги обезбедени во
следниве области:
- управување со поштенски услуги (услуги кои претходат и кои следат по испораката,
како што се ’услуги за управување поштенски услуги‘,
- услуги кои создаваат нова вредност целосно поврзани со и обезбедени преку
електронски средства (вклучувајќи безбедно пренесување на шифрирани документи
преку електронски средства, услуги за управување со пратките и пренос на
регистрирана електронска пошта),
- услуги поврзани со поштенски пратки кои не се вклучени во точка (а), како што е
директна пошта на која не е напишана адреса,
- финансиски услуги, како што се дефинирани во категорија 6 во Анекс XVII А и во
член 24 (в), особено вклучувајќи ги поштенските парични дознаки и поштенските
жиро-трансфери,
- филателистички услуги, и
- логистички услуги (услуги кои се состојат од комбинација на физичка испорака и/или
складирање со други непоштенски функции),
под услов таквите услуги да ги обезбедува субјект кој, исто така, обезбедува поштенски услуги во
рамките на значењето на точка (б), прва или втора алинеја, и под услов условите пропишани во
член 30 (1) да не се исполнети во врска со услугите кои се опфатени во овие алинеи.
Член 7
Истражување, или екстракција на нафта, гас, јаглен или други цврсти горива, како и
пристаништа и аеродроми
Оваа директива се применува на активности поврзани со експлоатација на географска област за
целите на:
(а) истражување или екстракција на нафта, гас, јаглен или други цврсти горива, или
(б) обезбедување аеродромски и поморски услуги или услуги на внатрешни пристаништа
или други пристанишни објекти на превозници по воздух, море или внатрешен воден
сообраќај.

Член 8
Листи на договорни субјекти
Сеопфатните листи на договорни субјекти во рамките на значењето на оваа директива се содржани
во анексите од I до X. Земјите-членки периодично ја известуваат Комисијата за какви било измени
во своите листи.
Член 9
Договори кои опфаќаат повеќе активности
1. Договор кој е наменет да опфаќа повеќе активности е предмет на прописите применливи на
активноста за која е првично наменет.
Меѓутоа, изборот помеѓу доделување еден договор и доделување повеќе посебни договори не смее
да се направи со цел тој договор да се изземе од областа на примена на оваа директива или, кога е
применливо, од област на примена на Директива 2004/18/EЗ.
2. Ако една од активностите за која е наменет договорот е предмет на оваа директива, а другата е
предмет на гореспоменатата Директива 2004/18/EЗ, и ако е невозможно од објективни причини да
се утврди за која активност првично е наменет договорот, договорот ќе се додели во согласност со
гореспоменатата Директива 2004/18/EЗ.
3. Ако една од активностите за која е наменет договорот е предмет на оваа директива, а другата не
е предмет ниту на оваа директива ниту на гореспоменатата Директива 2004/18/EЗ, и ако е
невозможно од објективни причини да се утврди за која активност првично е наменет договорот,
договорот ќе се додели во согласност со оваа директива.
ПОГЛАВЈЕ III
Општи принципи
Член 10
Принципи на доделување договор
Договорните субјекти ги третираат економските оператори еднакво и недискриминаторски и
постапуваат на транспарентен начин.
НАСЛОВ II
ПРАВИЛА ШТО ВАЖАТ ЗА ДОГОВОРИ
ПОГЛАВЈЕ I
Општи одредби
Член 11
Економски оператори
1. Кандидатите или понудувачите кои, според законот на земјата-членка во која се основани, имаат
право да ја обезбедуваат релевантната услуга, нема да бидат одбиени само врз основа на тоа дека,
согласно законот на земјата-членка во која е доделен договорот, од нив се бара да бидат или
физички или правни лица.
Меѓутоа, во случај на договори за услуги и работи, како и договори за набавки, кои опфаќаат
дополнителни услуги и/или активности на поставување и инсталација, може да се бара од
правните лица да ги наведат, во понудата или во барањето за учество, имињата и релевантните

професионални квалификации на персоналот што е одговорен за извршувањето на договорот за кој
станува збор.
2. Групи економски оператори може да достават понуди или самите да истапат како кандидати. За
да достават понуда или барање за учество, договорните субјекти не смее да бараат од тие групи да
преземат специфична правна форма; меѓутоа, од избраната група може да се побара да го стори
тоа откако ќе и’ се додели договорот, до степен до кој таа промена е потребна за задоволително
извршување на договорот.
Член 12
Услови поврзани со договори склучени во рамките на Светската трговска организација
За целите на доделување договори од страна на договорните субјекти, земјите-членки, во своите
односи, применуваат услови кои се исто толку поволни колку и оние што им ги даваат на
економските оператори од трети земји при спроведувањето на договорот. За таа цел, земјитечленки се консултираат едни со други во рамките на Советодавниот комитет за јавни договори за
мерките кои треба да се преземат согласно со договорот.
Член 13
Доверливост
1. Во контекст на обезбедувањето технички спецификации на заинтересираните економски
оператори, на квалификацијата и изборот на економски оператори и на доделувањето договори,
договорните субјекти можат да воведуваат услови со цел да ја заштитат доверливоста на
информациите што ги ставаат на располагање.
2. Без да е во спротивност со одредбите од оваа директива, особено оние во врска со обврските за
објавување на доделените договори и за информациите за кандидатите и понудувачите пропишани
во членовите 43 и 49, и во согласност со националното законодавство на кое подлежи договорниот
субјект, договорниот орган не ги објавува информациите кои му ги испратиле економските
оператори кои тие ги означиле како доверливи; таквите информации вклучуваат, особено,
технички или трговски тајни и доверливи аспекти во врска со понудите.
Член 14
Рамковни спогодби
1. Договорните субјекти можат да ја сметаат рамковната спогодба како договор во рамките на
значењето на член 1 (2) и да ја доделат во согласност со оваа директива.
2. Кога договорните субјекти доделиле рамковна спогодба во согласност со оваа директива, тие
можат да го искористат член 40 (3) (i) кога доделуваат договори врз основа на таа спогодба.
3. Кога рамковната спогодба не е доделена во согласност со оваа директива, договорните субјекти
не можат да го искористат член 40 (3) (i).
4. Договорните субјекти не смеат да ги злоупотребат рамковните спогодби со цел да ја
попречуваат, ограничуваат или нарушуваат конкуренцијата.
Член 15
Системи за динамично купување
1. Земјите-членки може да пропишат дека договорните субјекти може да користат системи за
динамично купување.

2. Со цел да основаат систем за динамично купување, договорните субјекти треба да постапуваат
согласно со прописите за отворен повик во сите негови фази сè до доделувањето на договорите
кои ќе се склучат според тој систем. Сите понудувачи што ги исполнуваат критериумите за избор
и доставиле индикативна понуда која е во согласност со спецификацијата и сите можни
дополнителни документи се прифаќаат во системот; индикативните понуди може да се подобрат
во кое било време под услов и понатаму да се во согласност со спецификацијата. Во врска со
основањето на системот и доделувањето договори според тој систем, договорните субјекти ќе
користат единствено електронски уреди во согласност со член 48 од (2) до (5).
3. За целите на основање систем за динамично купување, договорните субјекти треба:
(а) да објават известување за договор, јасно посочувајќи дека е вклучен систем за
динамично купување;
(б) да ја наведат во спецификацијата, меѓу другото, природата на купувањата предвидени
според тој систем, како и потребните информации во врска со системот за купување,
употребената електронска опрема и аранжманите за техничка поврзаност и
спецификациите;
(в) да понудат преку електронски средства, при објавувањето на известувањето и сè
додека трае системот, неограничен, директен и целосен пристап до спецификацијата и до
кои било дополнителни документи, и во известувањето треба да ја наведат Интернетадресата на која може да се најдат таквите документи.
4. Договорните субјекти ќе му дадат на кој било економски оператор, во целиот период на траење
на системот за динамично купување, можност да достави индикативна понуда и да биде прифатен
во системот според условите од став 2. Тие треба да ја завршат процената најдоцна во рок од 15
дена од датумот на доставување на индикативната понуда. Меѓутоа, тие може да го продолжат
периодот на оценување под услов во меѓувреме да не е објавена никаква покана за учество на
тендер.
Договорните субјекти го известуваат понудувачот од првиот потстав најбрзо што е можно за
неговото прифаќање во системот за динамично купување или за одбивањето на неговата
индикативна понуда.
5. Секој специфичен договор е предмет на покана за учество на тендер. Пред да се објави покана за
учество на тендер, договорните субјекти објавуваат поедноставено известување за договор,
поканувајќи ги сите заинтересирани економски оператори да достават индикативна понуда, во
согласност со став 4, во временски рок кој не смее да биде помал од 15 дена од датумот на кој е
испратено поедноставеното известување. Договорните субјекти не смеат да продолжат со
процесот на доставување понуди сè додека не ја завршат оцената на сите индикативни понуди кои
ги добиле во временскиот рок.
6. Договорните субјекти ги покануваат сите понудувачи прифатени во системот да достават
понуда за секој специфичен договор кој треба да се додели според системот. За таа цел, тие
утврдуваат временски рок за доставување на понудите.
Тие го доделуваат договорот на понудувачот кој доставил најдобра понуда врз основа на
критериумите за доделување утврдени во известувањето за договор за основање на системот за
динамично купување. Тие критериуми може, ако е соодветно, подетаљно да се формулираат во
поканата од првиот потстав.
7. Систем за динамично купување не може да трае повеќе од четири години, освено во соодветно
оправдани исклучителни случаи.

Договорните субјекти не смеат да го користат овој систем со цел да ја попречуваат, ограничуваат
или нарушуваат конкуренцијата.
На заинтересираните економски оператори или на страните во системот не им се наплаќаат такси.
ПОГЛАВЈЕ II
Прагови и одредби за изземање
Дел 1
Прагови
Член 16
Прагови утврдени во договорите
Освен кога договорите се исклучени преку изземање од членовите од 19 до 26 или согласно со
член 30, во врска со вршење на активноста за која станува збор, оваа директива се применува на
договори чија вредност, исклучувајќи го данокот на додадена вредност (ДДВ), е проценета на не
помалку од следниве прагови:
(а) 499.000 евра во случај на договори за набавки и услуги;
(б) 6.242.000 евра во случај на договори за работи.
Член 17
Методи за пресметување на проценетата вредност на договори, рамковни спогодби и системи
за динамично купување
1. Пресметувањето на проценетата вредност на договор се заснова на вкупниот износ кој се должи,
без ДДВ, како што е проценет од страна на договорниот субјект. При ова пресметување се зема
предвид проценетиот вкупен износ, вклучувајќи каква било опција и какво било обновување на
договорот.
Доколку договорниот субјект обезбедува награди или плаќања за кандидатите или понудувачите,
тој треба да ги земе предвид при пресметување на проценетата вредност на договорот.
2. Договорните субјекти не смеат да ја заобиколат оваа директива со поделба на проектите за
работи или предложените набавки на одредена количина на добра и/или услуги или со користење
специјални методи за пресметување на проценетата вредност на договорите.
3. Во врска со рамковните спогодби и системите за динамично купување, проценетата вредност
која треба да се земе предвид треба да биде максималната проценета вредност, без ДДВ, на сите
договори предвидени за целото времетраење на спогодбата или системот.
4. За целите на член 16, договорните субјекти во проценетата вредност на договорот за работи ги
вклучуваат и трошоците за работите и вредноста на сите добра или услуги неопходни за
извршување на работите што му ги ставаат на располагање на изведувачот.
5. Вредноста на добрата или услугите кои не се неопходни за извршување на конкретен договор за
работи не може да се додаде на вредноста на договорот за работи кога таквата постапка би
резултирала во отстранување на набавката на тие добра или услуги од областа на примена на оваа
директива.
6. (а) Кога предложена работа или набавка на услуги може да резултира во договори кои се
доделени во исто време во форма на посебни делови, треба да се земе предвид вкупната проценета
вредност на сите такви делови.

Кога агрегатната вредност на деловите е еднаква на прагот пропишан во член 16 или го надминува
него, оваа директива се применува при доделувањето на секој дел.
Меѓутоа, договорните субјекти можат да отстапат од таквата примена во врска со деловите, чија
проценета вредност, без ДДВ, е помала од 80.000 евра за услуги или 1 милион евра за работи, под
услов агрегатната вредност на тие делови да не надминува 20 % од агрегатната вредност на
деловите како целина.
(б) Кога предлог за купување слични добра може да резултира во договори кои се доделени во
исто време во форма на посебни делови, при примена на член 16 треба да се земе предвид
вкупната проценета вредност на сите такви делови.
Кога збирната вредност на деловите е еднаква на пропишаниот праг во член 16 или го надминува
него, оваа директива се применува при доделувањето на секој дел.
Меѓутоа, договорните субјекти можат да отстапат од таквата примена во врска со деловите, чија
проценета вредност, без ДДВ, е помала од 80.000 евра, под услов збирните трошоци за тие делови
да не надминуваат 20% од збирната вредност на деловите како целина.
7. Во случај на договори за набавки или услуги кои се вообичаени или кои се наменети да се
обноват во рамките на одреден период, пресметувањето на проценетата вредност на договорот се
заснова на следново:
(а) или на вкупната реална вредност на последователните договори од ист тип доделени во
текот на претходните дванаесет месеци или приспособена финансиска година доколку е
можно, со цел да се земат предвид измените во квантитетот или вредноста што би
настанале во текот на 12 месеци по првичниот договор;
(б) или вкупната проценета вредност на последователните договори доделени во текот на
12 месеци по првото извршување, или во текот на финансиската година ако таа е подолга
од 12 месеци.
8. Основата за пресметување на проценетата вредност на договор, вклучувајќи ги и добрата и
услугите, е вкупната вредност на добрата и услугите, без оглед на нивното соодветно учество.
Пресметувањето ја вклучува вредноста на поставувањето и инсталацијата.
9. Во врска со договори за добра поврзани со закуп, земање под наем, најмување или купување на
одложено плаќање, вредноста која треба да се земе како основа при пресметувањето на
проценетата вредност на договорот е следнава:
(а) во случај на договори со фиксен рок, ако нивниот рок е помал или еднаков на 12
месеци, вкупната проценета вредност за време на траењето на договорот или, ако времето
на траење на договорот е над 12 месеци, вкупната вредност на договорот, вклучувајќи ја
проценетата резидуална вредност;
(б) во случај на договори без фиксен рок или чие време на траење не може да се утврди,
месечната вредност помножена со 48.
10. За целите на пресметување на проценетата вредност на договорот за договори за услуги,
следниве износи, онаму каде што е соодветно, се земаат предвид:
(а) премијата што се должи, и други форми на надомест, во случај на услуги за
осигурување;
(б) провизиите, каматите и други видови надомест, во случај на банкарски и други
финансиски услуги;

(в) провизиите, премијата што се должи и други форми на надомест, во случај на договори
кои вклучуваат активности на идејно решение.
11. Во случај на договори за услуги кои не ја посочуваат вкупната цена, вредноста која треба да се
земе како основа при пресметувањето на проценетата вредност на договорот е следнава:
(а) во случај на договори со фиксен рок, ако нивниот рок е помал или еднаков на 48
месеци: вкупната вредност за целото нивно траење;
(б) во случај на договори без фиксен рок или рок кој надминува 48 месеци: месечната
вредност помножена со 48.
Дел 2
Договори и концесии и договори предмет на специјални аранжмани
ПОДДЕЛ 1
Член 18
Концесии за работи и услуги
Оваа директива не се применува на концесии за работи и услуги кои се доделени од страна на
договорните субјекти кои вршат една или повеќе од активностите од членовите од 3 до 7, кога тие
концесии се доделени за извршување на тие активности.
ПОДДЕЛ 2
Изземања што важат за сите договорни субјекти и за сите видови договор
Член 19
Договорите доделени за целите на препродажба или давање под закуп на трети страни
1. Оваа директива не важи за договори доделени за целите на препродажба или давање под закуп
на трети страни, под услов договорниот субјект да нема специјално или ексклузивно право да го
продава или дава под закуп предметот на таквите договори, а другите субјекти да се слободни да
го продават предметот или да го даваат под закуп под истите услови како договорниот субјект.
2. Договорните субјекти ја известуваат Комисијата, на нејзино барање, за сите категории
производи или активности што ги сметаат за изземени според став 1. Комисијата може периодично
да објави во Службен весник на Европската унија, за целите на информирање, листи на категории
на производи и активности за кои смета дека се опфатени со тоа изземање. Притоа, Комисијата ги
почитува сите чувствителни комерцијални аспекти што можат да ги посочат договорните субјекти
кога ги проследуваат информациите.
Член 20
Договори доделени за цели различни од вршењето работи кои се тука опфатени или за
вршење такви работи во трета земја
1. Оваа директива не се применува на договорите што ги доделуваат договорните субјекти за цели
кои се различни од вршењето на своите активности како што е опишано во членовите од 3 до 7
или за вршење такви активности во трета земја, во услови што не вклучуваат физичка употреба на
мрежа или географска област во рамките на Заедницата.
2. Договорните субјекти ја известуваат Комисијата, на нејзино барање, за сите активности што ги
сметаат за изземени според став 1. Комисијата може периодично да објави во Службен весник на
Европската унија, за целите на информирање, листи на категориите на активности за кои смета
дека се опфатени со тоа изземање. Притоа, Комисијата ги почитува сите чувствителни

комерцијални аспекти што можат да ги посочат договорните субјекти кога ја проследуваат оваа
информација.
Член 21
Договори кои се тајна или за кои се потребни специјални безбедносни мерки
Оваа директива не се применува на договори кои земјата-членка ги прогласила за тајни, кога
нивното извршување мора да биде придружено со специјални безбедносни мерки во согласност со
законите, регулативите или административните одредби што се во сила во односната земја-членка,
или кога го бара тоа заштитата на основните безбедносни интереси на таа земја.
Член 22
Договори доделени согласно со меѓународни прописи
Оваа директива не се применува на договори регулирани со различни процедурални правила и
доделени:
(а) според меѓународен договор, кој е склучен во согласност со Договорот меѓу земјачленка и една или повеќе трети земји и кој опфаќа добра, работи, услуги или конкурси за
идејни решенија наменети за заедничко спроведување или експлоатација на проект од
страна на земјите-потписнички; сите договори и’ се соопштуваат на Комисијата, која може
да го консултира Советодавниот комитет за јавни договори од член 68;
(б) согласно со склучен меѓународен договор во врска со стационирање трупи и во врска
со претпријатија на земја-членка или трета земја;
(в) според конкретна постапка на меѓународна организација.
Член 23
Договори доделени на поврзано претпријатие, на заедничко вложување или на договорен
субјект кој претставува дел на заедничко вложување
1. За целите на овој член, под ’поврзано претпријатие‘ се подразбира претпријатие чии годишни
сметки се консолидирани со оние на договорниот субјект во согласност со условите на седмата
Директива 83/349/EEЗ на Советот од 13 јуни 1983 година, врз основа на член 44 (2) (е) од
Договорот за консолидирани биланси27 28 или, во случај на субјекти кои не се предмет на таа
директива, кое било претпријатие над кое договорниот субјект може да врши, директно или
индиректно, доминантно влијание согласно член 2 (1) (б) или кое може да врши доминантно
влијание врз договорниот субјект или кое, заедно со договорниот субјект, е предмет на
доминантно влијание на друго претпријатие врз основа на сопственост, финансиско учество или
правилата што го регулираат.
2. Под услов да се исполнат условите во став 3, оваа директива не се применува на договорите
доделени од страна на:
(а) договорен субјект на поврзано претпријатие; или
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(б) заедничко вложување, формирано исклучително од страна на одреден број договорни
субјекти со цел да извршува активности во рамките на значењето на членовите од 3 до 7,
на претпријатие кое е поврзано со еден од тие договорни субјекти.
3. Став 2 се применува:
(а) на договори за услуги под услов барем 80 % од просечниот обрт на тоа поврзано
претпријатие во поглед на услугите за претходните три години да произлегува од
вршењето такви услуги за претпријатија со кои е поврзано;
(б) на договори за набавки под услов барем 80 % од просечниот обрт на тоа поврзано
претпријатие во поглед на услугите за претходните три години да произлегува од
обезбедувањето такви добра за претпријатија со кои е поврзано;
(в) на договори за работи под услов барем 80 % од просечниот обрт на тоа поврзано
претпријатие во поглед на работите за претходните три години да произлегува од
обезбедувањето такви работи за претпријатија со кои е поврзано.
Кога, поради датумот на кој поврзано претпријатие било основано или започнало со активности,
обртот не е достапен за претходните три години, ќе биде доволно за тоа претпријатие да се
прикаже дека обртот во точките (а), (б) или (в) е веродостоен, особено преку проекции за деловна
активност.
Онаму каде што повеќе од едно претпријатие поврзано со договорниот субјект обезбедува иста
услуга или слични услуги, гореспоменатиот процент се пресметува земајќи го предвид вкупниот
обрт што соодветно произлегува од обезбедувањето услуги, добра или работи од страна на тие
поврзани претпријатија.
4. Оваа директива не се применува на договори доделени од страна на:
(а) заедничко вложување, формирано исклучително од страна на одреден број договорни
субјекти со цел да извршува активности во рамките на значењето на членовите од 3 до 7,
на едно од тие договорни субјекти, или
(б) договорен субјект на такво заедничко вложување на кое претставува дел, под услов
заедничкото вложување да е основано со цел да ја врши односната активност во текот на
период од најмалку три години и инструментот со кој е основано заедничкото вложување
да пропишува дека договорните субјекти, кои го формираат, се негов дел барем во истиот
период.
5. Договорните субјекти ја известуваат Комисијата, на нејзино барање, за следниве информации во
врска со примената на ставовите 2, 3 и 4:
(а) имињата на односните претпријатија или заеднички вложувања,
(б) природата и вредноста на вклучените договори,
(в) таков доказ каков што Комисијата може да го смета за неопходен дека врската меѓу
претпријатието или заедничкото вложување на кое му се доделени договорите и
договорниот субјект е во согласност со условите на овој член.
ПОДДЕЛ 3
Изземања што важат за сите договорни субјекти, но само за договорите за услуги
Член 24
Договори поврзани со одредени услуги изземени од областа на примена на оваа директива

Оваа директива не важи за договори за услуги за:
(а) стекнување или најмување, со какви било финансиски средства, на земјиште, постојни
згради, или друг недвижен имот или односни права на него; сепак, договорите за
финансиски услуги склучени во исто време, пред или по договорот за стекнување или
најмување, во каква било форма, се предмет на оваа директива;
(б) услугите на арбитража и порамнување;
(в) финансиски услуги во врска со издавање, продажба, купување или пренос на хартии од
вредност или други финансиски инструменти, особено трансакциите извршени од страна
на договорните субјекти за собирање пари или капитал;
(г) договорите за вработување;
(д) услуги на истражување и развој различни од оние каде што користите се акумулираат
само за договорниот субјект за негово користење во извршувањето на неговите работи,
под услов услугата што е извршена да биде целосно наградена од страна на договорниот
субјект.
Член 25
Договори за услуги доделени врз основа на ексклузивно право
Оваа директива не важи за договори за услуги што се доделени на субјект кој самиот е договорен
орган во рамките на значењето на член 2 (1) или на здружение на договорни органи врз основа на
ексклузивно право кое го имаат според објавен закон, регулатива или административна одредба
што е компатибилна со Договорот.
ПОДДЕЛ 4
Изземања што важат само за одредени договорни субјекти
Член 26
Договори доделени од страна на одредени договорни субјекти за набавка на вода и за
снабдување со енергија или со горива за производство на енергија
Оваа директива не се применува на:
(а) договори за набавка на вода ако тие се доделени од страна на договорни субјекти
вклучени во едната или во двете активности од член 4 (1).
(б) договори за снабдување со енергија или со горива за производство на енергија ако тие
се доделени од страна на договорни субјекти вклучени во активност од член 3 (1), член 3
(3) или член 7 (а).

ПОДДЕЛ 5
Договори кои подлежат на посебни аранжмани, одредби во врска со централни органи за набавки
и општата постапка во случај на директна изложеност на конкуренција
Член 27
Договори кои подлежат на посебни аранжмани
Без да е во спротивност со член 30, Кралството Холандија, Обединетото Кралство, Република
Австрија и Сојузна Република Германија ќе обезбедат, преку условите за овластување или други
соодветни мерки, дека секој субјект кој работи во секторите споменати во одлуките 93/676/ЕЕЗ,
97/367/EEC, 2002/205/EЗ и 2004/73/EЗ:
(а) ги почитува принципите на недискриминација и конкурентна набавка во поглед на
доделувањето на договорите за набавки, работи и услуги, посебно што се однесува до
информациите кои субјектот им ги става на располагање на економските оператори
поврзани со неговите намери за набавка;
(б) ја известува Комисијата, согласно со условите дефинирани во Одлука 93/327/ЕЕЗ на
Комисијата со која се дефинираат условите според кои договорните субјекти кои
експлоатираат географски области за целите на истражување или екстракција на нафта,
гас, јаглен или други цврсти горива мора да и’ ги соопшти на Комисијата информациите
поврзани со договорите што ги доделуваат29.
Член 28
Резервирани договори
Земјите-членки може да го задржат правото да учествуваат во постапките на доделување договори
на заштитени работилници или да обезбедат таквите договори да се извршуваат во смисла на
заштитните програми за вработување каде што најголем број од односните работници се
хендикепирани лица кои, поради карактерот или сериозноста на нивниот инвалидитет, не може да
извршуваат занимање под нормални услови.
Известувањето кое се употребило за повикот за прибирање понуди ќе содржи упатување на овој
член.
Член 29
Договори и рамковни спогодби доделени од страна на централни органи за набавки
1. Земјите-членки може да пропишат дека договорни субјекти може да набавуваат работи, добра
и/или услуги од централен орган за набавки или преку него.
2. Договорните субјекти кои набавуваат работи, добра и/или услуги од централен орган за набавки
или преку него во случаите пропишани во член 1 (8) се смета дека се усогласиле со оваа директива
доколку централниот орган за набавки се усогласил со неа или, онаму каде што е соодветно, се
усогласил со Директивата 2004/18/EЗ.
Член 30
Постапка за утврдување дали одредена активност е директно изложена на конкуренција
1. Договорите наменети да овозможат активност спомената во членовите од 3 до 7 да се изврши не
се предмет на оваа директива ако, во земјата-членка во која таа се врши, активноста е директно
изложена на конкуренција на пазарите на кои не е ограничен пристапот.
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2. За целите на став 1, прашањето дали активноста е директно изложена на конкуренција треба да
се реши врз основа на критериумите кои се во согласност со одредбите за конкуренција содржани
во Договорот, како што се карактеристиките на односните добра или услуги, постоењето
алтернативни добра или услуги, цените и фактичкото или потенцијалното присуство на повеќе од
еден доставувач на добрата или услугите за кои станува збор.
3. За целите на став 1, пристапот на пазарот нема да се смета дека е ограничен ако земјата-членка
ги спроведува и применува одредбите од законодавството на Заедницата од Анекс XI.
Ако слободен пристап на одреден пазар не може да се претпостави врз основа на првиот потстав,
мора да се покаже дека пристапот на пазарот за кој станува збор е де факто и де јуре слободен.
4. Кога земја-членка смета дека, согласно ставовите 2 и 3, ставот 1 се применува на одредена
активност, таа треба да ја извести Комисијата за сите релевантни факти, а особено за сите закони,
регулативи, административни одредби или спогодби во врска со усогласеноста со условите
пропишани во став 1, онаму каде што е соодветно заедно со ставот донесен од страна на независен
национален орган кој е надлежен во врска со односната активност.
Договорите наменети да овозможат да се изврши односната активност повеќе нема да се предмет
на оваа директива ако Комисијата:
- донела одлука со која се регулира примената на став 1 согласно став 6 и во рамките на
периодот кој таа го пропишува, или
- не донела одлука во врска со таквата примена во рамките на тој период.
Меѓутоа, кога слободниот пристап на одреден пазар се претпоставува врз основа на првиот
потстав од став 3, и кога независен национален орган кој е надлежен за односната активност ја
регулирал примената на став 1, договорите наменети да овозможат односната активност да се
изврши повеќе не се предмет на оваа директива ако Комисијата не утврдила неприменливост на
став 1 со Одлука донесена во согласност со став 6 и во рамките на периодот кој таа го пропишува.
5. Кога законите на односната земја-членка го пропишуваат тоа, договорните субјекти може да
побараат од Комисијата да ја утврди применливоста на став 1 на дадена активност со одлука во
согласност со став 6. Во тој случај, Комисијата веднаш ќе ја извести односната земја-членка.
Таа земја-членка, земајќи ги предвид ставовите 2 и 3, ја известува Комисијата за сите релевантни
факти, а особено за сите закони, регулативи, административни одредби или спогодби во врска со
усогласеноста со условите пропишани во став 1, онаму каде што е соодветно заедно со ставот
донесен од страна на независен национален орган кој е надлежен во врска со односната активност.
Комисијата, исто така, по своја иницијатива, може да ја започне постапката за донесување одлука
со која се утврдува применливоста на став 1 на дадена активност. Во тој случај, Комисијата
веднаш ја известува односната земја-членка.
Ако на крајот од периодот пропишан во став 6 Комисијата не донесе одлука во врска со
применливоста на став 1 на дадена активност, ставот 1 ќе се смета за применлив.
6. За целите на донесување одлука согласно овој член, во согласност со постапката согласно член
68 (2), на Комисијата треба да и’ се дозволи период од три месеци, започнувајќи на првиот работен
ден по датумот на кој таа го добила известувањето или барањето. Меѓутоа, овој период може да се
продолжи еднаш најмногу три месеци во соодветно оправдани случаи, особено ако информациите
содржани во известувањето или барањето или во приложените документи се нецелосни или
неточни или ако фактите, како што е соопштено, претрпуваат какви било суштински промени. Ова
продолжување е ограничено на еден месец кога независен национален орган кој е надлежен за

односната активност ја утврдил применливоста на став 1 во случаите пропишани во третиот
потстав од став 4.
Кога активност во одредена земја-членка е веќе предмет на постапка согласно овој член,
понатамошните барања во врска со истата активност во истата земја-членка пред истекот на
периодот кој започнал во врска со првото барања нема да се сметаат за нови постапки и ќе се
третираат во контекст на првото барање.
Комисијата донесува детаљни прописи за примена на ставовите 4, 5 и 6 во согласност со
постапката во член 68 (2).
Овие прописи го вклучуваат најмалку следново:
(а) објавување во Службен весник, за целите на информирање, на датумот на кој започнува
тримесечниот период од првиот потстав и, во случај овој период да се продолжи, датумот
на продолжувањето и периодот до кој е продолжен;
(б) објавување на можната применливост на став 1 во согласност со вториот или третиот
потстав од став 4 или во согласност со четвртиот потстав од став 5; и
(в) аранжманите за проследување на ставот донесен од страна на независен орган
надлежен за односната активност, во врска со прашањата релевантни на ставовите 1 и 2.
ПОГЛАВЈЕ III
Прописи што важат за договори за услуги
Член 31
Договори за услуги наведени во Анекс XVII А
Договорите чиј предмет се услугите наведени во Анекс XVII А се доделуваат согласно членовите
од 34 до 59.
Член 32
Договори за услуги наведени во Анекс XVII Б
Договорите чиј предмет се услугите наведени во Анекс XVII Б се регулираат само со членовите 34
и 43.
Член 33
Комбинирани договори за услуги, вклучувајќи ги и услугите наведени во Анекс XVII А и
услугите наведени во Анекс XVII Б
Договорите чиј предмет се услугите наведени и во Анекс XVII А и во Анекс XVII Б се доделуваат
согласно членовите од 34 до 59 кога вредноста на услугите наведени во Анекс XVII А е поголема
од вредноста на услугите наведени во Анекс XVII Б. Во други случаи, договорите се доделуваат
согласно членовите 34 и 43.
ПОГЛАВЈЕ IV
Посебни прописи со кои се регулираат спецификациите и договорните документи
Член 34
Технички спецификации
1. Техничките спецификации како што се дефинирани во точка 1 од Анекс XXI се прикажуваат во
договорната документација, како што се известувања за договор, договорни документи или
дополнителни документи. Секогаш кога е можно, овие технички спецификации треба да се

дефинираат со цел да се земат предвид критериумите за пристап за лицата со посебни потреби или
идејното решение за сите корисници.
2. Техничките спецификации треба да овозможат еднаков пристап за понудувачите и не треба да
имаат ефект на создавање неоправдани пречки за отворање на јавните набавки за конкуренција.
3. Без да е во спротивност со законски обврзувачките национални технички прописи, до степен до
кој тие се усогласени со правото на Заедницата, техничките спецификации се подготвуваат:
(а) или со упатување на техничките спецификации дефинирани во Анекс XXI и, според
приоритет, и на националните стандарди кои ги транспонираат европските стандарди,
европските технички одобренија, општите технички спецификации, меѓународните
стандарди, други технички референтни системи основани од страна на европските органи
за стандардизација или - кога овие не постојат - националните стандарди, националните
технички одобренија или националните технички спецификации во врска со идејното
решение, утврдувањето и извршувањето на работите и употребата на производите. Секое
упатување е придружено со зборовите ’или еквивалент‘;
(б) или во смисла на условите за извршување или функционалните услови; вторите може
да вклучуваат еколошки карактеристики. Меѓутоа, таквите параметри мора да бидат
доволно прецизни за да им овозможат на понудувачите да го утврдат предметот на
договорот и да им овозможат на договорните субјекти да го доделат договорот;
(в) или во смисла на условите за извршување или функционалните услови како што е
споменато во потстав (б), во поглед на спецификациите споменати во потстав (а) како
инструмент со кој се претпоставува усогласеност со таквите услови за извршување или
функционалните услови;
(г) или со упатување на спецификациите споменати во потстав (а) за одредени
карактеристики, и со повикување на условите за извршување или функционалните услови
споменати во потстав (б) за други карактеристики.
4. Кога договорен субјект ја користи опцијата на повикување на спецификациите споменати во
став 3 (а), тој не може да одбие понуда врз основа на тоа дека производите и услугите за кои е
поднесена понуда не се во согласност со спецификациите на кои тој се повикал штом понудувачот
докаже во неговата понуда, на начин задоволителен за договорниот субјект, со кои било соодветни
средства, дека решенијата што ги нуди ги задоволуваат на еднаков начин условите дефинирани во
техничките спецификации.
Соодветни средства може да претставуваат техничкото досие на производителот или извештај од
тестирање од признато тело.
5. Кога договорен субјект ја користи опцијата утврдена со став 3 за пропишување услови за
извршување или функционални услови, тој не може да одбие понуда за производи, услуги или
работи кои се во согласност со национален стандард со кој се транспонира европски стандард, со
европско техничко одобрение, општа техничка спецификација, меѓународен стандард, или
технички референтен систем основан од страна на европски орган за стандардизација ако овие
спецификации се однесуваат на условите за извршување или функционалните услови што ги
пропишал.
Во својата понуда, понудувачот докажува, на начин задоволителен за договорниот субјект и преку
кои било соодветни средства, дека производот, услугата или работата во согласност со стандардот
ги исполнува условите за извршување или функционалните услови на договорниот субјект.

Соодветни средства може да претставуваат техничкото досие на производителот или извештај од
тестирање од признато тело.
6. Кога договорните субјекти пропишуваат еколошки карактеристики во смисла на условите за
извршување или функционалните услови од став 3 (б), тие може да ги користат детаљните
спецификации или, ако е потребно, делови од нив, како што е дефинирано со европските или
(мулти) националните екоетикети, или со кои било други екоетикети, под услов:
- тие спецификации да се соодветни за дефинирање на карактеристиките на добрата или
услугите кои се предмет на договорот,
- условите за етикетата да се утврдени врз основа на научни информации.
- екоетикетите да се донесени користејќи постапка во која сите учесници, како што се
државни органи, потрошувачи, производители, дистрибутери и организации за заштита на
животната средина, може да учествуваат, и
- тие да се достапни за сите заинтересирани страни.
Договорните субјекти може да наведат дека производите и услугите што имаат екоетикета се
претпоставува дека се усогласени со техничките спецификации пропишани во договорните
документи; тие мора да прифатат каков било друг соодветен доказ, како што е техничко досие од
производителот или извештај од тестирање од признато тело.
7. Под ’признати тела‘, во рамките на значењето на овој член, се подразбира лаборатории за
тестирање и сертификација, органи за издавање потврди и инспекција кои се усогласени со
применливите европски стандарди.
Договорните субјекти ги прифаќаат потврдите од признатите тела основани во други земји-членки.
8. Освен ако не е оправдано со предметот на договорот, техничките спецификации нема да се
однесуваат на специфична изработка или извор, или на конкретен процес, или на трговски марки,
патенти, видови или специфично потекло или производство кои имаат ефект на фаворизирање или
елиминирање на одредени претпријатија или одредени производи. Таквото упатување е дозволено,
во исклучителни случаи, кога не е можно да се даде доволно прецизен и разбирлив опис на
предметот на договорот согласно со ставовите 3 и 4; таквото упатување е придружено со
зборовите ’или еквивалент‘.
Член 35
Доставување на техничките спецификации
1. По барање, договорните субјекти им ги ставаат на располагање на економските оператори,
заинтересирани за добивање договор, техничките спецификации кои редовно се посочувани во
нивните договори за набавки, работи или услуги или техничките спецификации што имаат намера
да ги применат на договорите опфатени со периодичните информативни известувања во рамките
на значењето на член 41 (1).
2. Кога техничките спецификации се базирани на документи што им се достапни за
заинтересираните економски оператори, доволно е вклучувањето упатување на тие документи.
Член 36
Алтернативи
1. Кога критериумот за доделување на договорот е оној на економски најповолната понуда,
договорните субјекти можат да ги земат предвид алтернативите што се поднесени од страна на

понудувачот и да ги исполнат минималните услови специфицирани од страна на договорните
субјекти.
Договорните субјекти наведуваат во спецификациите дали тие одобруваат алтернативи и, ако
одобруваат, минималните услови што треба да бидат исполнети од алтернативите и кои било
специфични услови за нивно презентирање.
2. Во постапките за доделување договори за добра или услуги, договорните субјекти кои
одобруваат алтернативи согласно став 1 не може да одбијат алтернатива само врз основа на тоа
дека таа, ако е успешна, би довела или до договор за услуги наместо до договор за набавки или до
договор за набавки наместо договор за услуги.
Член 37
Склучување поддоговори
Во договорните документи, договорниот субјект може да побара, или да биде обврзан да побара од
земја-членка, од понудувачот да го наведе во својата понуда кој било дел од договорот за кој има
намера да склучи поддоговор со трети страни и сите предложени подизведувачи. Ова наведување
не го повредува прашањето за одговорноста на главниот оператор.
Член 38
Услови за извршување договори
Договорните субјекти може да пропишат специјални услови во врска со извршувањето договор,
под услов тие да се во согласност со правото на Заедницата и да се наведени во известувањето кое
се користи како инструмент за повик за прибирање понуди или во спецификациите. Условите со
кои се регулира извршувањето договор може, особено, да содржат социјални и еколошки
елементи.
Член 39
Обврски во врска со даноци, заштита на животната средина, одредби за заштита при
вработување и работни услови
1. Договорниот субјект може да ги наведе во договорните документи, или да биде обврзан од
страна на земјата-членка да го стори тоа, органот или органите од кои кандидатот или понудувачот
може да ги добие соодветните информации за обврските поврзани со даноците, одредбите за
заштита на животната средина, одредбите за заштита при вработувањето и работните услови кои
се во сила во земјата-членка, регионот или местото каде што треба да се извршат услугите и кои се
применливи на работите што се изведуваат на локацијата или услугите што се извршуваат во текот
на извршувањето на договорот.
2. Договорниот субјект што ги обезбедува информациите од став 1 бара од понудувачите или
кандидатите кои учествуваат во постапката за доделување договори да наведат дека кога ја
составувале својата понуда, ги зеле предвид обврските во врска со одредбите за заштита при
вработувањето и работните услови кои се во сила таму каде што треба да се изврши услугата.
Првиот потстав не ја попречува примената на член 57.

ПОГЛАВЈЕ V
Постапки
Член 40
Употреба на отворен повик, ограничен повик и постапка со преговарање
1. При доделување договори за набавки, работи или услуги, договорните субјекти ги применуваат
постапките приспособени за целите на оваа директива.
2. Договорните субјекти може да изберат која било од постапките опишани во член 1 (9) (а), (б)
или (в), под услов, во врска со став 3, повикот за прибирање понуди да е извршен во согласност со
член 42.
3. Договорните субјекти можат да користат постапка без претходен повик за прибирање понуди во
следниве случаи:
(а) кога не се доставени понуди или соодветни понуди или пријави како одговор на
постапката со претходен повик за прибирање понуди, под услов првичните услови на
договорот да не се значително променети;
(б) онаму каде што договорот е само за целите на истражување, експеримент, студија или
развој, а не за целите на обезбедување добивка или надоместување на трошоците за
истражување и развој, и сè додека со доделувањето таков договор не се повредува
конкурентното доделување подоцнежни договори кои ги имаат конкретно овие цели;
(в) кога, од технички или од уметнички причини, или од причини поврзани со заштитата
на ексклузивни права, договорот може да се изврши само од страна на конкретен
економски оператор;
(г) сè додека е строго неопходно, кога поради крајна итност предизвикана од настани што
договорните субјекти не можеле да ги предвидат, временските рокови пропишани за
отворен повик, ограничен повик и постапка со преговарање со претходен повик за
прибирање понуди не можат да се почитуваат;
(д) во случај на договори за набавки за дополнителни испораки од страна на првичниот
доставувач, кои се наменети или како делумна замена на вообичаените залихи или
инсталации или како проширување на постојните залихи или инсталации, каде што
промената на доставувачот би го обврзала договорниот субјект да купи материјал со
поинакви технички карактеристики, што би резултирало во некомпатибилност или
несразмерни технички тешкотии во работењето и одржувањето;
(ѓ) за дополнителни работи или услуги кои не се вклучени во проектот што е првично
доделен или во договорот кој е склучен прв, но кои, преку непредвидени околности,
станале неопходни за извршување на договорот, под услов да е доделен на изведувачот
или вршителот на услуга кој го извршувал првичниот договор:
- кога таквите дополнителни работи или услуги не можат да бидат технички или
економично одделени од главниот договор без големи проблеми за договорните
субјекти, или
- кога таквите дополнителни работи или услуги кои, иако можат да бидат одделени од
извршувањето на првичниот договор, се строго неопходни за неговите подоцнежни
фази;
(е) во случај на договори за работи, за нови работи кои се состојат од повторување слични
работи што му се доделени на изведувачот на кој истите договорни субјекти му доделиле

претходен договор, под услов таквите работи да се во согласност со основниот проект за
кој бил доделен првиот договор по повикот за прибирање понуди; штом за првиот проект
почнат да се доставуваат понуди, се дава изветување дека оваа постапка може да се усвои,
а договорните субјекти треба да ги земат предвид вкупните проценети трошоци за
подоцнежните работи кога ги применуваат одредбите од членовите 16 и 17;
(ж) за добра кои се нудат и кои се купени на пазар на стоки;
(з) за договори што ќе бидат доделени врз основа на рамковна спогодба, доколку е
исполнет условот од член 14 (2);
(ѕ) за купувања на распродажба, каде што е можно да се набават добра со искористување
посебно поволна можност, расположлива за многу краток временски период, по цена што
е значително пониска од вообичаените пазарни цени;
(и) за купувања добра под посебно поволни услови или од доставувачот кој дефинитивно
престанува да врши деловни активности или од стечајни управници или ликвидатори на
стечај, аранжман со доверители или слична постапка според националните закони или
регулативи;
(ј) кога односниот договор за услуги е дел од подоцнежен конкурс за идејно решение,
организиран во согласност со одредбите на оваа директива и, во согласност со
релевантните прописи, мора да биде доделен на добитникот или на еден од добитниците
на тој конкурс; во вториот случај, сите добитници се покануваат да учествуваат во
преговарањето.
ПОГЛАВЈЕ VI
Прописи за објавување и транспарентност
Дел 1
Објавување известувања
Член 41
Периодични информативни известувања и известувања за постоење систем за
квалификации
1. Договорните субјекти известуваат, најмалку еднаш годишно, преку периодично информативно
известување како што е наведено во Анекс XV А, објавено од страна на Комисијата или од самите
договорни субјекти во нивниот ’профил на купувач‘, како што е опишано во точка 2 (б) во Анекс
XX:
(а) во случај на набавки, за вкупната проценета вредност на договорите или рамковните
спогодби за производна област кои имаат намера да ги доделат во текот на следните 12
месеци, кога вкупната проценета вредност, земајќи ги предвид одредбите од членовите 16
и 17, е еднаква или поголема од 750.000 евра.
Производната област се утврдува од страна на договорните субјекти со повикување на
ЦПВ-номенклатурата:
(б) во случај на услуги, за проценетата вкупна вредност на договорите или рамковните
спогодби во секоја од категориите на услуги наведена во Анекс XVII А кои имаат намера
да ги доделат во текот на следните 12 месеци, кога таквата проценета вкупна вредност,
земајќи ги предвид одредбите од членовите 16 и 17, е еднаква или поголема од 750.000
евра;

(в) во случај на работи, за основните карактеристики на договорите за работи или
рамковните спогодби кои имаат намера да ги доделат во текот на следните 12 месеци, чија
проценета вредност е еднаква или поголема од прагот специфициран во член 16, земајќи
ги предвид одредбите од членот 17.
Известувањата од потставовите (а) и (б) и’ се испраќаат на Комисијата или се објавуваат на
профилот на купувачот колку што е можно побрзо по започнувањето на буџетската година.
Известувањето од потставот (в) и’ се испраќа на Комисијата или се објавува на профилот на
купувачот колку што е можно побрзо по одлуката со која се одобрува планирањето на договорите
за работи или рамковните спогодби кои имаат намера да ги доделат договорните субјекти.
Договорните субјекти кои објавуваат периодично информативно известување на нивните профили
на купувачи и’ доставуваат на Комисијата, по електронски пат, известување за објавувањето на
периодичното информативно известување на профилот на купувачот, во согласност со формата и
постапките за електронски пренос на известувања наведени во точка 3 во Анекс XX.
Објавувањето на известувањата во потставовите (а), (б) и (в) се задолжителни само кога
договорните субјекти ја користат алтернативата да ги намалат временските рокови за примање на
понудите како што е пропишано во член 45 (4).
Овој став не се применува на постапките без претходен повик за прибирање понуди.
2. Договорните субјекти можат, особено, да објават или да организираат Комисијата да објави
периодични информативни известувања поврзани со големите проекти без да ги повторуваат
информациите претходно вклучени во периодичното информативно известување, под услов да
биде јасно наведено дека тие известувања се дополнителни известувања.
3. Онаму каде што договорните субјекти ќе изберат да воспостават систем за квалификации во
согласност со член 53, системот ќе биде предмет на известување како што е наведено во Анекс
XIV, наведувајќи ја целта на системот на квалификации и како да се има пристап до прописите во
врска со неговото работење. Онаму каде што системот трае подолго од три години, известувањето
се објавува годишно. Онаму каде што системот е со пократко траење, иницијалното известување е
доволно.
Член 42
Известувања што се користат како инструмент за повик за прибирање понуди
1. Во случај на договори за набавки, работи или услуги, повикот за прибирање понуди може да
биде:
(а) по пат на периодично информативно известување како што е наведено во Анекс XV А;
или
(б) по пат на известување за постоењето систем за квалификации како што е наведено во
Анекс XIV; или
(в) по пат на известување за договор како што е наведено во Анекс XIII А, Б или В.
2. Во случај на систем за динамично купување, повикот за прибирање понуди преку системот се
врши по пат на известување за договор како што е наведено во став 1 (в), додека повикот за
прибирање понуди за договори врз основа на такви системи се врши по пат на поедноставен
известување за договор како што е наведено во Анекс XIII Г.
3. Кога повикот за прибирање понуди се врши по пат на периодично информативно известување,
известувањето:

(а) се однесува токму на добрата, работите или услугите кои ќе бидат предмет на
договорот што ќе се додели;
(б) посочува дека договорот ќе биде доделен преку ограничен повик или постапка со
преговарање без понатамошно објавување известување за повик за прибирање понуди и ги
повикува заинтересираните економски оператори да го изразат својот интерес во писмена
форма; и
(в) е објавено во согласност со Анекс XX не повеќе од 12 месеци пред датумот на кој е
испратена поканата од член 47 (5). Покрај тоа, договорниот субјект ги исполнува
временските рокови пропишани во член 45.
Член 43
Известувања за доделување договори
1. Договорните субјекти кои доделиле договор или рамковна спогодба, во рок од два месеца по
доделувањето на договорот или рамковната спогодба, испраќаат известување за доделување
договор како што е наведено во Анекс XVI според услови кои ќе ги пропише Комисијата во
согласност со постапката пропишана во член 68 (2).
Во случај на договори доделени согласно рамковна спогодба во рамките на значењето на член 14
(2), договорните субјекти не се обврзани да испратат известување за резултатите од постапката за
доделување за секој договор врз основа на таа спогодба.
Договорните субјекти испраќаат известување за доделување договор врз основа на систем за
динамично купување во рок од два месеца по доделувањето на договорот. Меѓутоа, тие може да ги
групираат таквите известувања на квартална основа. Во тој случај, тие ги испраќаат групните
известувања во рок од два месеца по завршувањето на секој квартал.
2. Информациите доставени во согласност со Анекс XVI и наменети за објавување се објавуваат во
согласност со Анекс XX. Во врска со ова, Комисијата ги почитува сите чувствителни
комерцијални аспекти што можат да ги посочат договорните субјекти кога ги проследуваат овие
информации, во врска со бројот на добиените понуди, идентитетот на економските оператори или
цените.
3. Кога договорните субјекти доделуваат договор за услуги во врска со истражување и развој
(’Р&Д-договор‘) преку постапка без повик за прибирање понуди во согласност со член 40 (3) (б),
тие може да ги ограничат информациите кои треба да се достават во согласност со Анекс XVI во
врска со природата и количината на обезбедените услуги на референцата ’услуги за истражување и
развој‘.
Кога договорните субјекти доделуваат Р&Д-договор кој не може да се додели преку постапка без
повик за прибирање понуди во согласност со член 40 (3) (б), тие може, врз основа на комерцијална
доверливост, да ги ограничат информациите кои треба да се достават во согласност со Анекс XVI
во врска со природата и количината на обезбедените услуги.
Во такви случаи, договорните субјекти обезбедуваат дека која било информација објавена
согласно овој став не е помалку детална од информациите во известувањето за повик за прибирање
понуди објавено во согласност со член 42 (1).
Ако договорните субјекти користат систем за квалификации, во такви случаи тие обезбедуваат
дека таквите информации не се помалку детални од категоријата во листата на квалификувани
вршители на услуги, подготвена во согласност со член 53 (7).

4. Во случај на договори доделени за услугите наведени во Анекс XVII Б, договорните субјекти
наведуваат во известувањето дали тие се согласуваат тие да бидат објавени.
5. Информациите доставени во согласност со Анекс XVI и означени дека не се наменети за
објавување се објавуваат само во поедноставена форма и во согласност со Анекс XX за
статистички цели.
Член 44
Форма и начин на објавување на известувањата
1. Известувањата ги вклучуваат информациите од анексите XIII, XIV, XV A, XV Б и XVI и, онаму
каде што е соодветно, сите други информации кои договорниот субјект ги смета за корисни, во
форма на стандардни обрасци усвоени од страна на Комисијата во согласност со постапката од
член 68 (2).
2. Известувањата кои договорните субјекти и’ ги испраќаат на Комисијата се испраќаат или преку
електронски средства во согласност со формата и постапките за пренос на информации наведени
во точка 3 од Анекс XX или преку други средства.
Известувањата од членовите 41, 42 и 43 се објавуваат во согласност со техничките карактеристики
за објавување пропишани во точка 1 (а) и (б) од Анекс XX.
3. Известувањата кои се подготвени и пренесени преку електронски средства во согласност со
формата и постапките за пренесување информации наведени во точка 3 во Анекс XX се објавуваат
не подоцна од пет дена откако ќе се испратат.
Известувањата кои не се пренесени преку електронски средства во согласност со формата и
постапките за пренесување информации наведени во точка 3 во Анекс XX се објавуваат не
подоцна од 12 дена откако ќе се испратат. Меѓутоа, во исклучителни случаи, известувањата за
договори во член 42 (1) (в) се објавуваат во рок од пет дена како одговор на барање од страна на
договорниот субјект, под услов известувањето да било испратено по факс.
4. Известувањата за договори се објавуваат целосно на официјален јазик во Заедницата, како што
ќе избере договорниот субјект, при што таа оригинална јазична верзија претставува единствен
автентичен текст. Краток преглед на важните елементи од секое известување се објавува на
другите официјални јазици.
Трошоците за објавување на известувањата од страна на Комисијата се на товар на Заедницата.
5. Известувањата и нивната содржина не смее да се објават на национално ниво пред датумот на
кој и’ се испратени на Комисијата.
Известувањата објавени на национално ниво не треба да содржат информации различни од оние
содржани во известувањата испратени до Комисијата или објавени на профилот на купувачот во
согласност со првиот потстав од член 41 (1), но го содржат датумот на кој известувањето е
испратено до Комисијата или датумот на неговото објавување на профилот на купувачот.
Периодичните информативни известувања не смее да се објават на профилот на купувачот пред да
и’ се испрати на Комисијата известувањето за нивното објавување во таа форма; тие го наведуваат
датумот на испраќањето.
6. Договорните субјекти обезбедуваат дека тие се во можност да обезбедат доказ за датумите на
испраќање на известувањата.
7. Комисијата му дава на договорниот субјект потврда за објавувањето на испратените
информации, наведувајќи го датумот на таквото објавување. Таквата потврда претставува доказ за
објавувањето.

8. Договорните субјекти може да објавуваат, во согласност со ставовите од 1 до 7, известувања за
договори кои не се предмет на условите за објавување пропишани во оваа директива.
Дел 2
Временски рокови
Член 45
Временски рокови за примање на барањата за учество и за примање понуди
1. При фиксно одредување на временските рокови за барања за учество и примање понуди,
договорните субјекти посебно ја земаат предвид сложеноста на договорот и времето потребно за
подготвување понуди, без да се попречат минималните временски рокови утврдени во овој член.
2. Во случај на отворен повик, минималниот временски рок за примање понуди е 52 дена од
датумот на кој е испратено известувањето за договори.
3. Во ограничениот повик и во постапка со преговарање со претходен повик за прибирање понуди
важат следниве аранжмани:
(а) временскиот рок за примање на барањата за учество, како одговор на известувањето
објавено согласно член 42 (1) (в), или како одговор на покана од договорните субјекти
согласно член 47 (5), како општо правило, фиксно е одреден на не помалку од 37 дена од
датумот на кој е испратено известувањето или поканата и во никој случај не може да биде
помал од 22 дена ако известувањето е испратено за објавување преку средства различни од
електронските средства или факс, и не може да биде помал од 15 дена ако известувањето е
пренесено преку такви средства;
(б) временскиот рок за примање на понудите може да биде определен со меѓусебен
договор меѓу договорниот субјект и избраните кандидати, под услов сите понудувачи да
имаат еднакво време да ги подготват и да ги поднесат своите понуди;
(в) онаму каде што не е можно да се постигне договор за временскиот рок за примање на
понудите, договорниот субјект фиксно одредува временски рок кој, како општо правило,
ќе биде барем 24 дена и во никој случај нема да биде помал од 10 дена од датумот на
поканата за учество на тендер.
4. Ако договорните субјекти имаат објавено периодично информативно известување како што е
наведено во член 41 (1) во согласност со Анекс XX, максималниот временски рок за примање
понуди во отворен повик, како општо правило, нема да биде помал од 36 дена, и во никој случај не
може да биде помал од 22 дена од датумот на испраќање на известувањето.
Овие намалени временски рокови се дозволени, под услов периодичното информативно
известување да ги вклучува, покрај информации што се бараат во Анекс XV А, дел I, сите
информации што се бараат во Анекс XV А, дел II, доколку вторите информации се достапни во
времето на објавување на известувањето, и известувањето да е испратено за објавување во период
од 52 дена до 12 месеци пред датумот на кој е испратено известувањето за договорот од член 42 (1)
(в).
5. Кога известувањата се подготвуваат и пренесуваат преку електронски средства во согласност со
формата и постапките за пренесување наведени во точка 3 во Анекс XX, временските рокови за
примање на барањата за учество во ограничен повик и постапка со преговарање, и за примање
понуди во отворен повик, може да се намалат за 7 дена.
6. Освен во случај на временски рок определен со меѓусебен договор согласно став 3 (б),
временските рокови за примање понуди во отворен повик, ограничен повик и постапка со

преговарање може дополнително да се намалат за пет дена, кога договорниот субјект нуди
неограничен и целосен директен пристап до договорните документи и сите дополнителни
документи преку електронски средства, од датумот на кој е објавено известувањето што се
користи како инструмент за повик за прибирање понуди во согласност со Анекс XX. Во
известувањето треба да се наведе Интернет-адресата на која може да се најде оваа документација.
7. Во врска со отворен повик, кумулативниот ефект од намалувањата пропишани во ставовите 4, 5
и 6 во никој случај не може да резултира во временски рок за примање понуди кој е помал од 15
дена од датумот на кој е испратено известувањето за договори.
Меѓутоа, ако известувањето за договорот не е пренесено по факс или преку електронски средства,
кумулативниот ефект од намалувањата пропишани во ставовите 4, 5 и 6 во никој случај не може да
резултира во временски рок за примање понуди во отворен повик кој е помал од 22 дена од
датумот на кој е пренесено известувањето за договори.
8. Кумулативниот ефект од намалувањата пропишани во ставовите 4, 5 и 6 во никој случај не може
да резултира во временски рок за примање барања за учество, како одговор на известување
објавено согласно со член 42 (1) (в), или како одговор по покана од страна на договорните субјекти
согласно член 47 (5), кој е помал од 15 дена од датумот на кој е испратено известувањето за
договори или поканата.
Во врска со ограничениот повик и постапка со преговарање, кумулативниот ефект од
намалувањата пропишани во ставовите 4, 5 и 6 во никој случај, со исклучок на временски рок
определен со меѓусебен договор согласно став 3 (б), не може да резултира во временски рок за
примање понуди кој е помал од 10 дена од датумот на поканата за учество на тендер.
9. Ако поради која било причина договорните документи и придружните документи или
дополнителните информации, иако побарани навреме, не се доставени во временските рокови
определени во членовите 46 и 47, или кога понудите може да се подготват само откако ќе се
посети локацијата или откако ќе се изврши инспекција на самото место на документите кои ги
придружуваат договорните документи, временските рокови за примање понуди соодветно се
продолжува, освен во случај кога временскиот рок е определен со меѓусебен договор во
согласност со став 3 (б), така што сите односни економски оператори може да се известени за сите
информации потребни за подготвување на понудата.
10. Во Анекс XXII е дадена збирната табела за временските рокови пропишани во овој член.
Член 46
Отворен повик: спецификации, дополнителни документи и информации
1. При отворен повик, кога договорните субјекти не нудат неограничен и целосен директен
пристап преку електронски средства, согласно член 45 (6), до спецификациите и кои било
дополнителни документи, спецификациите и придружните документи им се испраќаат на
економските оператори во рок од шест дена по примањето на барањето, под услов барањето да е
доставено навреме пред временскиот рок за доставување понуди.
2. Под услов да биле побарани навреме, договорните субјекти или надлежните институции
обезбедуваат дополнителни информации во врска со спецификациите не подоцна од шест дена
пред временскиот рок фиксно одреден за примање на понудите.

Член 47
Покани за доставување понуда или за преговарање
1. При ограничениот повик и постапките со преговарање, договорните субјекти истовремено и во
писмена форма ги покануваат избраните кандидати да ги достават своите понуди или да
преговараат. Поканата до кандидатите вклучува или:
- примерок од спецификациите и кои било придружни документи, или
- упатување на пристапот до спецификациите и придружните документи наведени во
првата алинеја, кога тие им се директно достапни преку електронски средства во согласно
член 45 (6).
2. Кога спецификациите и/или кој било придружен документ има субјект кој не е договорниот
субјект одговорен за постапката за доделување, во поканата се наведува адресата на која може да
се побараат тие спецификации и документи и, ако е соодветно, крајниот датум за барање на
таквите документи, износот платлив за нивно добивање и сите постапки за плаќање. Надлежната
институција ја испраќа таа документација на економскиот оператор веднаш по примањето на
барањето.
3. Договорниот субјект или надлежната институција ги испраќа дополнителните информации за
спецификациите или за придружните документи не подоцна од шест дена пред крајниот датум
фиксно одреден за примање на понудите, под услов тие да се побарани навреме.
4. Исто така, поканата го вклучува барем следново:
(а) онаму каде што е соодветно, временскиот рок за барање дополнителни документи, како
и износот и условите на плаќање на која било сума која треба да се плати за таквите
документи;
(б) крајниот датум за примање на понудите, адресата на која мора да бидат испратени и
јазикот или јазиците на кои мора да бидат подготвени;
(в) упатување на кое било објавено известување за договор;
(г) наведување на сите документи кои треба да се приложат;
(д) критериумите за доделување на договорот, онаму каде што не се наведени во
известувањето за постоење систем за квалификации што се користи како инструмент за
повик за прибирање понуди;
(ѓ) релевантниот коефициент на критериумите за доделување договори или, онаму каде
што е соодветно, редоследот на таквите критериуми според нивната важност, ако таа
информација не е дадена во известувањето за договорот, известувањето за постоењето на
систем за квалификации или спецификациите.
5. Кога повик за прибирање понуди е направен преку периодично информативно известување,
договорните субјекти последователно ги повикуваат сите кандидати да го потврдат својот интерес
врз основа на детаљни информации за односниот договор пред почетокот на селекцијата на
понудувачите или учесниците во преговорите.
Таа покана ги вклучува најмалку следниве информации:
(а) природата и количеството, вклучувајќи ги сите алтернативи во врска со
дополнителните договори и, ако е можно, проценетото расположливо време за употреба на
тие алтернативи за обновливи договори, природата и количеството и, ако е можно,

предвидените датуми за објавување идни известувања за конкурс за работи, добра или
услуги за кои треба да се достават понуди;
(б) вид постапка: ограничен повик или постапка со преговарање;
(в) онаму каде што е соодветно, датумот на кој треба да започне или заврши
испорачувањето на добрата или извршувањето на работите или услугите;
(г) адресата и крајниот датум за доставување барања за тендерски документи и јазикот или
јазиците на кои мора да бидат подготвени;
(д) адресата на субјектот што ќе го додели договорот и информациите потребни за
добивање на спецификациите и другите документи;
(ѓ) економските и техничките услови, финансиските гаранции и информациите што ги
бараат економските оператори;
(е) износот и постапките на плаќање за која било сума што се плаќа за да се добијат
тендерските документи;
(ж) формата на договорот кој е предмет на поканата за учество на тендер: купување, закуп,
најмување или купување на одложено плаќање или која било комбинација од нив; и
(з) критериумите за доделување договор и нивниот коефициент или, онаму каде што е
соодветно, редоследот на таквите критериуми според нивната важност, ако таа
информација не е дадена во информативното известување или спецификациите или во
поканата за учество на тендер или за преговарање.
Дел 3
Комуникација и информации
Член 48
Прописи што важат за комуникација
1. Целата комуникација и размена на информации од овој наслов може да се извршува преку
пошта, по факс, по електронски пат согласно ставовите 4 и 5, преку телефон во случаите и
околностите наведени во став 6, или преку комбинација на сите овие начини, според изборот на
договорниот субјект.
2. Начинот на комуникација треба да биде општо достапен и оттука да не го ограничува пристапот
на економските оператори во постапката на поднесување понуди.
3. Комуникацијата и размената и чувањето информации се вршат на таков начин со што се
обезбедува дека интегритетот на податоците и доверливоста на понудите или барањата за учество
се зачувани, и дека договорните субјекти ја прегледуваат содржината на понудите и барањата за
учество само по истекот на временскиот рок определен за нивно доставување.
4. Инструментите кои се користат за комуникација по електронски пат, како и нивните технички
карактеристики, се недискриминаторски, општо достапни и интероперативни со информациската и
комуникациската технологија за општа употреба.
5. Следниве правила важат за уредите за електронски преноси и примање на понудите и за уредите
за електронско примање на барањата за учество:
(а) информациите во врска со спецификациите потребни за електронско поднесување
понуди и барања за учество, вклучувајќи шифрирање, се достапни на заинтересираните

страни. Покрај тоа, уредите за електронско примање понуди и барања за учество треба да
се во согласност со условите во Анекс XXIV;
(б) земјите-членки може, согласно член 5 од Директива 1999/93/EЗ, да побараат
електронските понуди да бидат придружени со квалификуван електронски потпис во
согласност со став 1 од неа;
(в) земјите-членки може да воведат или одржуваат шеми за доброволно акредитирање
насочени кон напредни нивоа на обезбедување услуги за сертифицирање на тие уреди;
(г) понудувачите или кандидатите се обврзуваат да ги достават, пред истекот на
временскиот рок определен за доставување понуди или барања за учество, документите,
сертификатите и декларациите наведени во членовите 52 (2), 52 (3), 53 и 54 ако не постојат
во електронска форма.
6. Следниве прописи се применуваат при пренос на барања за учество:
(а) барањата за учество во постапки за доделување договори може да се направат во
писмена форма или преку телефон;
(б) кога барањата за учество се направени преку телефон, мора да се испрати писмена
потврда пред истекот на временскиот рок за нивно примање;
(в) договорните субјекти може да побараат барањата за учество направени преку факс да
се потврдат по пошта или по електронски пат, кога е неопходно ова за целите на законски
доказ. Договорниот субјект треба да го наведе секој таков услов, заедно со временскиот
рок за испраќање потврда по пошта или по електронски пат, во известувањето кое се
користи како инструмент за повик за прибирање понуди или во поканата од член 47 (5).
Член 49
Информации за подносителите во врска со квалификациите, кандидатите и понудувачите
1. Договорните субјекти, колку што е можно побрзо, ги известуваат вклучените економски
оператори за донесените одлуки во врска со склучувањето рамковна спогодба, доделувањето
договор, или прифаќањето во систем за динамично купување, вклучувајќи ги и причините за која
било одлука да не се склучи рамковна спогодба или да не се додели договор за кој имало повик за
прибирање понуди или да не се започне повторно постапка, или да не се спроведе систем за
динамично купување; овие информации се обезбедуваат во писмена форма ако од договорните
субјекти се бара да го сторат тоа.
2. По барање на односната страна, договорните субјекти, колку што е можно побрзо, го
известуваат:
- секој неуспешен кандидат за причините за одбивање на неговата пријава,
- секој неуспешен понудувач за причините за одбивање на неговата понуда, вклучувајќи
ги, во врска со случаите од член 34 (4) и (5), причините за нивната одлука за нееднаквост
или нивната одлука дека работите, добрата или услугите не ги исполнуваат условите за
извршување или функционалните услови,
- секоја понудувач што направил прифатлива понуда, за карактеристиките и релативните
предности на избраната понуда, како и за името на успешниот понудувач или страните на
рамковната спогодба.
Времето потребно да се стори тоа во никој случај не може да надмине 15 дена од примањето на
писменото барање.

Меѓутоа, договорните субјекти може да одлучат дека одредени информации за доделувањето на
договорот или склучувањето на рамковната спогодба или за прифаќањето во системот за
динамично купување од став 1 треба да се повлечат кога пуштањето такви информации би го
попречило спроведувањето на законите или на друг начин би било спротивно на јавниот интерес
или би ги попречило законските комерцијални интереси на одреден економски оператор, јавен или
приватен, вклучувајќи ги интересите на економскиот оператор на кој му е доделен договорот, или
би можело да ја повреди лојалната конкуренција меѓу економските оператори.
3. Договорните субјекти кои воспоставуваат и раководат со систем за квалификации ги
информираат подносителите за нивната одлука што се однесува до квалификацијата во период од
шест месеци.
Ако за одлуката е потребно подолго од четири месеци од презентирањето на пријавата,
договорниот субјект го информира подносителот, во рок од два месеца од доставувањето на
пријавата, за причините со кои се оправдува подолгиот период и за датумот до кој ќе биде
прифатена или одбиена неговата пријава.
4. Подносителите чии квалификации се одбиени треба да бидат информирани за оваа одлука и за
причините за одбивањето колку што е можно побрзо и во никој случај подоцна од 15 дена од
датумот на донесување на одлуката. Причините мора да бидат засновани на критериумите за
квалификација од член 53 (2).
5. Договорните субјекти кои воспоставуваат и раководат со систем за квалификации можат да ја
окончаат квалификацијата на економскиот оператор само од причини засновани на критериумите
од член 53 (2). Секоја намера за окончување на квалификацијата мора да му биде соопштена
однапред во писмена форма на економскиот оператор, најмалку 15 дена пред датумот на кој треба
да се оконча квалификацијата, заедно со причината или причините со кои се оправдува
предложената акција.
Член 50
Информации што треба да се чуваат во врска со договорите
1. Договорните субјекти чуваат соодветни информации за секој договор кои се доволни за да им
дозволат подоцна да ги оправдаат одлуките донесени во врска со:
(а) квалификациите и изборот на економските оператори и доделувањето на договорите;
(б) примената на постапки без претходен повик за прибирање понуди во согласност со
член 40 (3);
(в) непримената на поглавјата од III до VI од овој наслов по пат на отстапувањата
пропишани во Поглавје II од Наслов I и во Поглавје II од овој наслов.
Договорните субјекти преземаат соодветни мерки да го евидентираат напредокот при постапките
на доделувањето по електронски пат.
2. Информациите се чуваат барем четири години од датумот на доделување на договорот, така што
договорниот субјект ќе може во текот на тој период да и’ ги обезбеди потребните информации на
Комисијата доколку таа го побара тоа.
ПОГЛАВЈЕ VII

Спроведување на постапката
Член 51
Општи одредби
1. За целите на избирање на учесниците во своите постапки за доделување договори:
(а) договорните субјекти, кои пропишале прописи и критериуми за изземање на
понудувачите или кандидатите согласно член 54 (1), (2) и (4), ги изземаат економските
оператори кои постапуваат согласно со таквите правила и ги исполнуваат таквите
критериуми;
(б) тие ги избираат понудувачите и кандидатите во согласност со објективни прописи и
критериуми пропишани согласно со член 54;
(в) во ограничениот повик и постапките со преговарање со повик за прибирање понуди,
онаму каде што е соодветно, тие го намалуваат, согласно член 54 , бројот на кандидатите
избрани согласно со потставовите (а) и (б).
2. Кога повикот за прибирање понуди е направен преку известување за постоењето систем за
квалификации и за целите на избирање кандидати во постапките на доделување на специфични
договори, кои се предмет на повикот за прибирање понуди, договорните субјекти:
(а) ги квалификуваат економските оператори согласно одредбите во член 53;
(б) ги применуваат на таквите квалификувани економски оператори оние одредби од став
1 кои се релевантни на ограничениот повик или постапката со преговарање.
3. Договорните субјекти потврдуваат дека понудите доставени од страна на избраните понудувачи
се во согласност со прописите и условите кои важат за понудувачите и го доделуваат договорот
врз основа на критериумите пропишани во членовите 55 и 57.
Дел 1
Квалификации и квалитативен избор
*Член 52
Заемното признавање во врска со административните, техничките или финансиските услови
и сертификати, тестови и докази
1. При изборот на учесници за ограничен повик или постапка со преговарање, при донесувањето
на својата одлука што се однесува до квалификацијата или кога критериумите и прописите се
ажурираат, договорните субјекти не смеат:
(а) да воведуваат административни, технички или финансиски услови за одредени економски
оператори кои не би ги вовеле за други;
(б) да бараат тестови или докази со кои би се дуплирале објективните докази што веќе се достапни.
2. Кога договорните субјекти бараат да се подготват сертификати од независни тела за докажување
на придржувањето на економскиот оператор кон одредени стандарди за гарантирање на
квалитетот, ги посочуваат системите за обезбедување на квалитетот засновани на серија
релевантни европски стандарди, потврдени од телата кои се придржуваат кон серијата европски
стандарди во врска со сертификацијата.
Договорните субјекти ги прифаќаат истите сертификати од телата основани во други земји-членки.
Тие, исто така, прифаќаат друг доказ за еквивалентни мерки за обезбедување квалитет од
економските оператори.

3. Во врска со договорите за работи и услуги, и само во соодветни случаи, договорните субјекти
може да побараат, со цел да ги потврдат техничките способности на економскиот оператор,
наведување на мерките за управување со животната средина кои економскиот оператор ќе може да
ги применува при спроведување на договорот. Во такви случаи, ако договорните субјекти бараат
да се подготват сертификати од независни тела за докажување на придржувањето на економскиот
оператор кон одредени стандарди за управување со животната средина, тие се повикуваат на
ЕМАС, или на стандарди за управување со животната средина засновани на релевантни европски
или меѓународни стандарди, потврдени од телата кои се придржуваат кон правото на Заедницата
или кон релевантните европски или меѓународни стандарди во врска со сертификацијата.
Договорните субјекти ги прифаќаат истите сертификати од телата основани во други земји-членки.
Тие, исто така, прифаќаат друг доказ за еквивалентни мерки за управување со животната средина
од економските оператори.
Член 53
Системи на квалификации
1. Договорните субјекти, доколку сакаат, можат да воспостават и да раководат со систем за
квалификација на економските оператори.
Договорните субјекти кои воспоставуваат и раководат со систем за квалификации обезбедуваат
дека економските оператори може да побараат квалификации во секое време.
2. Системот од став 1 може да содржи различни фази на квалификации.
Со него се раководи врз основа на објективни критериуми и правила за квалификација, кои треба
да ги воспостави договорниот субјект.
Кога тие критериуми и правила вклучуваат технички спецификации, се применуваат одредбите од
член 34. Критериумите и прописите можат да се ажурираат како што е потребно.
3. Критериумите и прописите за квалификација од став 2 може да вклучат критериуми за изземање
наведени во член 45 од Директива 2004/18/EЗ според условите пропишани таму.
Кога договорниот субјект е договорен орган во рамките на значењето на член 2 (1), тие
критериуми и прописи ги вклучуваат критериумите за изземање наведени во член 45 (1) од
Директива 2004/18/EЗ.
4. Кога критериумите и прописите за квалификација од став 2 вклучуваат услови во врска со
економската и финансиската способност на економскиот оператор, тој може, кога е потребно, да се
потпре на способноста на други субјекти, без разлика на правната природа на поврзаност помеѓу
него и тие субјекти. Во овој случај, економски оператор мора да му докаже на договорниот субјект
дека тие средства ќе му бидат достапни во текот на периодот на важење на систем за
квалификации, на пример преку основање претпријатие со такви субјекти за таа цел.
Под истите услови, група економски оператори, како што е наведено во член 11, може да се
потпрат на капацитетот на учесниците во групата или на другите субјекти.
5. Кога критериумите и прописите за квалификација од став 2 вклучуваат услови во врска со
техничката и/или професионалната способност на економскиот оператор, тој може, кога е
потребно, да се потпре на капацитетот на други субјекти, без разлика на правната природа на
поврзаност помеѓу него и тие субјекти. Во овој случај, економски оператор мора да му докаже на
договорниот субјект дека тие средства ќе му бидат достапни во текот на периодот на важење на
систем за квалификации, на пример преку основање претпријатие со такви субјекти за да се стават
потребните средства на располагање на економскиот оператор.

Под истите услови, група економски оператори, како што е наведено во член 11, може да се
потпрат на способностите на учесниците во групата или на другите субјекти.
6. Критериумите и правилата за квалификација од став 2 треба да им се става на располагање на
економските оператори по барање. Ажурирањето на овие критериуми и правила им се доставуваат
на заинтересираните економски оператори.
Кога договорниот субјект смета дека системот на квалификација на одредени други субјекти или
тела ги исполнува неговите услови, тој им ги соопштува на заинтересираните економски
оператори имињата на таквите други субјекти или тела.
7. Се чува писмена евиденција за квалификуваните економски оператори; таа може да биде
поделена на категории, според видот на договорот за кој е валидна квалификацијата.
8. При воведување и раководење со систем за квалификации, договорните субјекти особено се
придржуваат на одредбите од член 41 (3) во врска со известувањата за постоење систем за
квалификации, од член 49 (3), (4) и (5) во врска со информациите кои треба да им се достават на
економските оператори што се пријавиле за квалификации, од член 51 (2) во врска со изборот на
учесници кога повикот за прибирање понуди е направен преку известување за постоењето систем
за квалификации, како и одредбите од член 52 за заемно признавање во врска со
административните, техничките и финансиските услови, сертификати, тестови и докази.
9. Кога повикот за прибирање понуди се врши по пат на известување за постоење систем за
квалификација, понудувачите во ограничената постапка или учесниците во постапката со
преговарање се избираат од квалификуваните кандидати во согласност со таквиот систем.
Член 54
Критериуми за квалитативен избор
1. Договорните субјекти кои пропишуваат критериуми за избор при отворен повик го прават тоа
според објективни прописи и критериуми што им се достапни на заинтересираните економски
оператори.
2. Договорните субјекти кои избираат кандидати за ограничен повик или постапка со преговарање
го прават тоа според објективни прописи и критериуми што тие ги пропишуваат и им се достапни
на заинтересираните економски оператори.
3. При ограничен повик или постапка со преговарање, критериумите можат да се засноваат на
објективната потреба на договорниот субјект да го намали бројот на кандидати на ниво кое е
оправдано со потребата да се балансираат конкретните карактеристики на постапката за набавка и
на средствата што се потребни за нејзино спроведување. Меѓутоа, бројот на избраните кандидати
мора да ја земе предвид потребата да се обезбеди соодветна конкуренција.
4. Критериумите од ставовите 1 и 2 може да ги вклучат критериумите за изземање наведени во
член 45 од Директива 2004/18/EЗ според условите пропишани таму.
Кога договорниот субјект е договорен орган во рамките на значењето на член 2 (1) (а),
критериумите и прописите од ставовите 1 и 2 во овој член ги вклучуваат критериумите за
изземање наведени во член 45 (1) од Директива 2004/18/EЗ.
5. Кога критериумите од ставовите 1 и 2 вклучуваат услови во врска со економската и
финансиската способност на економскиот оператор, тој може, кога е потребно и за целите на
конкретен договор, да се потпре на капацитетот на други субјекти, без разлика на правната
природа на поврзаност помеѓу него и тие субјекти. Во овој случај, економски оператор треба да му

докаже на договорниот субјект дека потребните средства ќе му бидат достапни, на пример преку
основање претпријатие со такви субјекти за таа цел.
Под истите услови, група економски оператори, како што е наведено во член 11, може да се
потпрат на капацитетот на учесниците во групата или на другите субјекти.
6. Кога критериумите од ставовите 1 и 2 вклучуваат услови во врска со техничката и/или
професионалната способност на економскиот оператор, тој може, кога е потребно и за конкретен
договор, да се потпре на капацитетот на други субјекти, без разлика на правната природа на
поврзаност помеѓу него и тие субјекти. Во овој случај, економски оператор мора да му докаже на
договорниот субјект дека во врска со извршувањето на договорот, потребните средства ќе му
бидат достапни, на пример преку основање претпријатие со такви субјекти за да се стават
потребните средства на располагање на економскиот оператор.
Под истите услови, група на економски оператори како што е наведено во член 11 може да се
потпрат на способностите на учесниците во групата или на другите субјекти.
Дел 2
Доделување договор
Член 55
Критериуми за доделување договори
1. Без да е во спротивност со националните закони, регулативи или административни одредби за
надоместувањето за одредени услуги, критериумите на кои договорните субјекти ќе го засноваат
доделувањето на договорите се следниве:
(а) кога договорот е доделен врз основа на економски најповолната понуда од гледна
точка на договорниот субјект, тоа се различни критериуми поврзани со предметот на
договорот за кој станува збор, како што се датумот на испорака или завршување,
тековните трошоци, економичноста, квалитетот, естетските и функционалните
карактеристики, еколошките карактеристики, техничките својства, постпродажните
услуги и техничката помош, обврските во врска со резервни делови, сигурноста на
добрата и цената; или
(б) само најниската цена.
2. Без да е во спротивност со одредбите од третиот потстав, во случајот од став 1 (а), договорниот
субјект го наведува релативниот коефициент кој го дава на секој од критериумите избрани за
утврдување на економски најповолната понуда.
Тие коефициенти може да се изразат преку утврдување низа со соодветен максимален распон.
Кога, според мислењето на договорниот субјект, коефициентот не е можен поради очигледни
причини, договорниот субјект ги наведува критериумите според опаѓачки редослед на значење.
Релативниот коефициент или редоследот на значење се специфицираат, како што е соодветно, во
известувањето кое се користи како средство за повик за прибирање понуди, во поканата за
потврдување на интересот од член 47 (5), во поканата за учество на тендер или за преговарање,
или во спецификацијата.
Член 56
Користење електронски аукции
1. Земјите-членки може да пропишат дека договорните субјекти може да користат електронски
аукции.

2. При отворен повик, ограничен повик или постапка со преговарање со претходен повик за
прибирање понуди, договорните субјекти може да одлучат на доделувањето на договорот да му
претходи електронска аукција, при што може да се утврдат прецизно спецификациите на
договорот.
Под истите оконости, електронска аукција може да се одржи на отворањето на конкурсот за
договори кои треба да се доделат според системот за динамично купување од член 15.
Електронската аукција се заснова:
(а) или единствено на цените кога договорот е доделен на понудата со најниска цена,
(б) или цените и/или на новите вредности на карактеристиките на понудите наведени во
спецификацијата, кога договорот е доделен на економски најповолната понуда.
3. Договорните субјекти кои ќе одлучат да одржи електронска аукција го наведуваат фактот во
известувањето што се користи како инструмент за повик за прибирање понуди.
Спецификациите ги вклучуваат, меѓу другото, следниве детали:
(а) карактеристиките чии вредности ќе бидат предмет на електронска аукција, под услов
таквите карактеристики да може да се квантификуваат и да може да се изразат во бројки
или проценти;
(б) кои било ограничувања на вредностите кои може да се достават, бидејќи тие
произлегуваат од спецификациите во врска со предметот на договорот;
(в) информациите кои може да им се стават на располагање на понудувачите во текот на
електронската аукција и, онаму каде што е соодветно, кога тие ќе им бидат ставени на
располагање;
(г) релевантните информации во врска со процесот на електронски аукции;
(д) условите според кои понудувачите ќе може да достават понуди и, особено,
минималните разлики кои, онаму каде што е соодветно, би се побарале во текот на
доставувањето понуди;
(ѓ) релевантните информации во врска со електронската опрема што се користи и
аранжманите и техничките спецификации за поврзување.
4. Пред да се продолжи со електронската аукција, договорните субјекти ќе направат целосна
првична процена на понудите во согласност со одредениот критериум/критериуми за доделување и
со коефициентот кој е фиксно одреден за нив.
Сите понудувачи кои доставиле прифатливи понуди ќе бидат истовремено повикани преку
електронски средства да достават нови цени и/или нови вредности; поканата ги содржи сите
релеванти информации во врска со индивидуалното поврзување со употребените електронски
средства и ги наведува датумот и времето на започнување на електронската аукција.
Електронската аукција може да се одвива во неколку последователни фази. Електронската аукција
не може да започне порано од два работни дена по датумот на кој се испратени поканите.
5. Кога договорот треба да се додели врз основа на економски најповолната понуда, поканата е
придружена со резултатот од целосната процена на релевантната понуда, извршена во согласност
со коефициентот пропишан во првиот потстав од член 55 (2).
Во поканата, исто така, се наведува математичката формула која треба да се користи во
електронската аукција за да се утврди автоматско повторно рангирање врз основа на новите
доставени цени и/или новите доставени вредности. Таа формула го содржи коефициентот на сите

критериуми утврден со цел да се одреди економски најповолната понуда, како што е наведено во
известувањето кое се користи како средство за повик за прибирање понуди или во
спецификациите; меѓутоа, за таа цел, која било низа однапред се намалува на специфицирана
вредност.
Кога се дозволени алтернативи, за секоја алтернатива се утврдува посебна формула.
6. Во текот на секоја фаза од електронската аукција, договорните субјекти веднаш им доставуваат
на сите понудувачи доволно информации за да им овозможат да го констатираат нивното
релативно рангирање во секој момент. Тие, исто така, може да достават други информации во
врска со други доставени цени или вредности, под услов тоа да е наведено во спецификациите.
Тие, исто така, можат во кое било време да го соопштат бројот на учесниците во таа фаза од
аукцијата. Меѓутоа, во ниту еден случај не смеат да ги откријат идентитетите на понудувачите во
ниту една фаза од електронската аукција.
7. Договорните субјекти ја затвораат електронската аукција на еден или повеќе од следниве
начини:
(а) во поканата за учество на аукцијата тие го наведуваат датумот и времето кои се
однапред одредени;
(б) кога не примаат повеќе нови цени или нови вредност што ги исполнуваат условите во
врска со минималните разлики. Во тој случај, договорните субјекти го наведуваат во
поканата за учество на аукцијата времето кое ќе дозволат да помине по примањето на
последната доставена понуда пред да ја затворат електронската аукција;
(в) кога е пополнет бројот на фазите на аукцијата, фиксно утврден во поканата за учество
на аукцијата.
Кога договорните субјекти одлучиле да ја затворат електронската аукција во согласност со потстав
(в), можно во комбинација со аранжманите пропишани во потстав (б), во поканата за учество на
аукција се наведува временскиот распоред за секоја фаза од аукцијата.
8. По затворањето на електронската аукција, договорните субјекти го доделуваат договорот во
согласност со член 55 врз основа на резултатите од електронската аукција.
9. Договорните субјекти не смеат несоодветно да прибегнуваат кон електронски аукции ниту, пак,
смеат да ги користат на начин за да ја спречат, ограничат или нарушат конкуренцијата или за да го
изменат предметот на договорот, како што е дефинирано во известувањето кое се користи како
средство за повик за прибирање понуди и во спецификациите.
Член 57
Невообичаено ниски понуди
1. Доколку, за даден договор, понудите се чинат невообичаено ниски во врска со добрата, работите
или услугите, договорниот субјект, пред да може да ги одбие тие понуди, бара во писмена форма
детали за составните елементи на понудата што ги смета за релевантни.
Тие детали може особено да се во врска со:
(а) економичноста на производствениот процес, на обезбедените услуги и на градежниот
метод;
(б) избраните технички решенија и/или кои било исклучително поволни услови кои му се
достапни на понудувачот за снабдување со добра или услуги или за извршување на
работата;

(в) оригиналноста на добрата, услугите или работата понудена од понудувачот;
(г) усогласеност со одредбите во врска со заштита при вработување и работни услови кои
се во сила во местото каде што треба да се извршува работата, услугата или да се обезбеди
доброто;
(д) можноста на понудувачот да добие државна помош.
2. Договорниот субјект ги верификува тие составни елементи, консултирајќи го понудувачот,
земајќи ги предвид добиените докази.
3. Кога договорен субјект утврди дека понудата е невообичаено ниска, бидејќи понудувачот добил
државна помош, понудата може да се одбие само поради оваа причина единствено ако по
консултациите со понудувачот, тој не може да докаже, во доволен временски рок фиксно одреден
од страна на договорниот субјект, дека помошта за која станува збор била доделена законски. Кога
договорниот субјект одбива понуда во вакви услови, тој ја известува Комисијата за тој факт.
Дел 3
Понуди кои вклучуваат производи што потекнуваат од трети земји и односите со тие земји
Член 58
Понуди кои вклучуват производи што потекнуваат од трети земји
1. Овој член се применува на понудите кои вклучуват производи што потекнуваат од трети земји
со кои Заедницата не склучила спогодба, без разлика дали мултилатерално или билатерално, со
која се гарантира споредлив и ефективен пристап за претпријатијата од Заедницата до пазарите од
тие трети земји. Тој нема да го попречува извршувањето на обврските на Заедницата или на
нејзините земји-членки во поглед на трети земји.
2. Секоја доставена понуда за доделување договор за добра може да биде одбиена онаму каде што
делот на производите кои потекнуваат од трети земји, како што е определено во согласност со
Регулатива (ЕЕЗ) бр. 2913/92 на Советот од 12 октомври 1992 година за воспоставување Царински
тарифник на Заедницата30, надминува 50 % од вкупната вредност на производите што ја
сочинуваат понудата. За целите на овој член, софтверот што се користи во опремата за
телекомуникациски мрежи се смета за производ.
3. Во согласност со вториот потстав, кога две или повеќе понуди се еквивалентни во смисла на
критериумите за доделување договори дефинирани во член 55, се дава приоритет на оние понуди
кои не можат да бидат одбиени според став 2. Цените на тие понуди се сметаат за еквивалентни на
целите на овој член доколку разликата во цената не надминува 3 %.
Меѓутоа, на понудата нема да и’ се даде приоритет во однос на друга според првиот потстав, каде
што нејзиното прифаќање би го обврзало договорниот субјект да купи опрема која има поинакви
технички карактеристики од оние на постојната опрема, што ќе резултира во некомпатибилност,
технички тешкотии во работењето и одржувањето или несразмерни трошоци.
4. За целите на овој член, оние трети земји на кои се прошируваат придобивките од одредбите од
оваа директива со Одлука на Советот во согласност со став 1 не се земаат предвид при утврдување
на делот, споменат во став 2, на производи кои потекнуваат од трети земји.
5. Комисијата доставува годишен извештај на Советот, започнувајќи во втората половина од
првата година по влегувањето во сила на оваа директива, за постигнатиот напредок во
30
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мултилатералните или билатералните преговори во врска со пристапот на претпријатијата од
Заедницата на пазарите од трети земји во областите опфатени со оваа директива, за секој резултат
што може да е постигнат со таквите преговори и за спроведувањето во практика на сите договори
што се склучени.
Советот, постапувајќи со квалификувано мнозинство гласови по предлогот на Комисијата, може да
ги измени одредбите на овој член во контекст на таквите случувања.
Член 59
Односи со трети земји во врска со договори за работи, набавки и услуги
1. Земјите-членки ја информираат Комисијата за сите тешкотии, во законот или во практиката, со
кои се среќаваат и за кои известуваат нивните претпријатија, при обезбедување на доделувањето
договори за услуги во трети земји.
2. Комисијата поднесува извештај до Советот пред 31 декември 2005 година и потоа периодично
за отворањето на договорите за услуги во трети земји и за напредокот во преговорите со овие
земји на оваа тема, посебно во рамките на СТО.
3. Комисијата ќе настојува, преку обраќање на односните трети земји, да ја поправи секоја
ситуација за која таа смета, врз основа на извештаите од став 2 или други информации, дека во
поглед на доделувањето договори за услуги третата земја:
(а) не им дава на претпријатијата од Заедницата ефективен пристап споредлив со оној што
им го дава Заедницата на претпријатијата од таа земја; или
(б) не им дава на претпријатијата од Заедницата национален третман или исти
конкурентни можности какви што им се достапни на националните претпријатија; или
(в) им дава на претпријатија од трети земји поповолен третман отколку на претпријатијата
од Заедницата.
4. Земјите-членки ја информираат Комисијата за сите тешкотии, во законот или во практиката, со
кои се среќаваат и за кои известуваат нивните претпријатија, а кои се должат на непочитување на
одредбите од меѓународните закони за работна сила наведени во Анекс XXIII, кога тие
претпријатија се обидувале да го обезбедат доделувањето договори во трети земји.
5. Според условите од ставовите 3 и 4, Комисијата може во секое време да предложи Советот да
одлучи да го прекине или ограничи, во период пропишан со одлуката, доделувањето договори за
услуги на:
(а) претпријатија регулирани со законот на третата земја за која станува збор;
(б) претпријатија поврзани со претпријатијата наведени во точка (а), кои имаат
регистрирано претставништво во Заедницата, но немаат директна и ефективна врска со
економијата на земјата-членка;
(в) претпријатија кои поднеле понуди, чиј предмет се услуги кои потекнуваат од третата
земја за која станува збор.
Советот постапува, со квалификувано мнозинство гласови, колку што е можно поскоро.
Комисијата може да ги предложи овие мерки по своја иницијатива или по барање на земјатачленка.
6. Овој член не го попречува извршувањето на обврските на Заедницата во врска со трети земји
кои произлегуваат од меѓународни спогодби за јавни набавки, особено во рамките на СТО.

НАСЛОВ III
ПРАВИЛА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ИДЕЈНИ РЕШЕНИЈА
Член 60
Општа одредба

1. Правилата за организација на конкурс за идејно решение се во согласност со став 2 од овој член
и член 61 и 63 до 66 и им се ставаат на располагање на оние што се заинтересирани за учество на
конкурсот.
2. Приемот на учесници во конкурсите за идејни решенија нема да биде ограничуван:
(а) со посочување на територијата или дел од територијата на земја-членка;
(б) врз основа на тоа дека, според законот на земјата-членка во која се организира
конкурсот, тие би морале да бидат или физички или правни лица.
Член 61
Прагови

1. Овој наслов важи за конкурсите за идејни решенија организирани како дел од постапката за
јавни набавки за услуги, чија проценета вредност без ДДВ е еднаква или поголема од 499.000 евра.
За целите на овој став, под „праг“ се подразбира проценетата вредност без ДДВ на договорот за
услуги, вклучувајќи ги сите потенцијални награди и/или плаќања на учесниците.
2. Овој наслов важи за конкурсите за идејни решенија каде што износот на наградите и плаќањата
на учесниците е еднаков или поголем од 499.000 евра.
За целите на овој став, под „праг“ се подразбира вкупниот износ на наградите и плаќањата,
вклучувајќи ја проценетата вредност без ДДВ на договорот за услуги што би можел подоцна да
биде склучен според член 40(3) доколку договорниот субјект не исклучи таква награда во
известувањето за конкурсот.
Член 62
Исклучени конкурси за идејни решенија

Овој наслов не се применува на:
(1) конкурсите што се организирани во истите случаи од член 20, 21 и 22 за договори за услуги;
(2) конкурси за идеjни решениjа организирани, во односната земја-членка, за водење активност за
која примената на став 1 од член 30 е воспоставена со одлука на Комисијата или се смета за
применлива според став 4, втор или трет потстав, или на став 5, четврти потстав на тој член.
Член 63
Правила за огласување и транспарентност

1. Договорните субjекти кои сакаат да организираат конкурс за идејно решение распишуваат
конкурс по пат на известување за конкурс. Договорните субjекти кои одржале конкурс за идејно
решение ги објавуваат резултатите по пат на известување. Распишаниот конкурс ги вклучува
информациите од Анекс XVIII, а известувањето за резултатите од конкурс за идејно решение ги
вклучува информациите од Анекс XIX во согласност со формата на стандардните обрасци
донесени од Комисијата во согласност со процедурата од член 68(2).
Известувањето за резултатите од конкурс за идејно решение се проследуваат до Комисијата во рок
од два месеца од затворањето на конкурсот за идејно решение и под условите пропишани од
Комисијата во согласност со процедурата од член 68(2). Во врска со тоа, Комисијата ги почитува
сите чувствителни комерцијални аспекти што може да ги посочат договорните субјекти кога ги

проследуваат овие информации, во врска со бројот на добиени проекти или планови, идентитетот
на економските оператори и понудените цени.
2. Член 44 од (2) до (8), исто така, се применува на известувањата во врска со конкурси за идејни
решенија.
Член 64
Начини на комуникација

1. Член 48(1), (2) и (4), исто така, се применува на сите комуникации во врска со конкурсите.
2. Комуникациите, размената и чувањето информации се такви што се обезбедува зачувување на
интегритетот и доверливоста на сите информации соопштени од учесниците во конкурсот, а
жирито ја проценува содржината на плановите и проектите само по истекот на временското
ограничување за нивно поднесување.
3. Следниве правила се применуваат на уредите за електронски прием на планови и проекти.
(a) информациите поврзани со спецификациите, кои се неопходни за презентирањето на
плановите и проектите по електронски пат, вклучувајќи шифрирање, им се на располагање
на односните страни. Покрај тоа, уредите за електронски прием на планови и проекти се
во согласност со условите на Анекс XXIV;
(б) земјите-членки може да воведат и да одржуваат доброволни шеми насочени кон
зголемување на нивоата на обезбедување услуга на сертифицирање за таквите уреди.
Член 65
Правила за организација на конкурси за идејни решенија, избор на учесници и жири

1. Кога организираат конкурси за идејни решенија, договорните субјекти ги применуваат
постапките кои се приспособени на одредбите од оваа директива.
2. Кога конкурсите за идејни решенија се ограничени на ограничен број учесници, договорните
субjекти пропишуваат јасни и недискриминаторни критериуми за селекција. Во секој случај,
бројот на кандидати кои се повикани да учествуваат е доволен за да се обезбеди вистинска
конкуренција.
3. Жирито се состои само од физички лица, независни од учесниците на конкурсот. Онаму каде
што се бара конкретна професионална квалификација од учесниците на конкурсот, барем една
третина од членовите на жирито, мора да ја имаат истата квалификација или еквивалентна на неа.
Член 66
Одлуки на жирито

1. Жирито е независно во неговите одлуки или мислења.
2. Тоа ги разгледува плановите и проектите што се поднесени од кандидатите анонимно и
единствено врз основа на критериумите наведени во известувањето за конкурс.
3. Тоа ги евидентира своите рангирања на проектите во извештај, потпишан од неговите членови,
направен според критериумите на секој проект, заедно со своите забелешки и сите точки за кои
може да е потребно појаснување.
4. Мора да се зачува анонимноста сè додека жирито не донесе свое мислење или одлука.
5. Кандидатите можат да бидат повикани, доколку е потребно, да одговорат на прашањата што ги
евидентирало жирито во записникот со цел појаснување на сите аспекти на проектите.
6. Се составува целосен записник за дијалогот меѓу членовите на жирито и кандидатите.

НАСЛОВ IV
ОБВРСКИ ЗА СТАТИСТИЧКИ ПОДАТОЦИ, ИЗВРШНИ ОВЛАСТУВАЊА И ЗАВРШНИ
ОДРЕДБИ
Член 67
Обврски за статистички податоци

1. Земјите-членки обезбедуваат, во согласност со аранжманите што треба да бидат утврдени
според постапката пропишана во член 68(2), дека Комисијата секоја година добива статистички
извештај во врска со вкупната вредност, расчленета по земја-членка и според категорија на
активност на кои се однесуваат анексите од I до X, за договорите доделени под праговите што се
дефинирани во член 16, но кои, доколку не беа тие прагови, би биле опфатени со оваа директива.
2. Што се однесува до категориите на активност на кои се однесуваат анексите II, III, V, IX и X,
земјите-членки обезбедуваат, во согласност со аранжманите што треба да бидат утврдени според
постапката пропишана во член 68(2), дека Комисијата секоја година добива статистички извештај
во врска со договорите што се доделени не подоцна од 31 октомври 2004 година. Статистичкиот
извештај ги вклучува сите информации што се потребни за верификување на соодветната примена
на договорот.
Информациите што се потребни според првиот потстав не ги вклучуваат информациите во врска
со договорите за услуги на истражување и развој наведени во категорија 8 од Анекс XVII А за
телекомуникациски услуги наведени во категорија 5 од Анекс XVII А чии ЦПВ-позиции се
еквивалентни на ЦПЦ-референтните броеви 7524, 7525 и 7526 или за услугите наведени во Анекс
XVII Б.
3. Аранжманите според став 1 и 2 се пропишани на таков начин што се обезбедува дека:
(а) во интерес на административно поедноставување, договорите со помала вредност
можат да бидат исклучени, под услов корисноста на статистичките податоци да не се
доведе во прашање;
(б) да се почитува доверливоста на обезбедените информации.
Член 68
Комисиска постапка

1. На Комисијата ќе и’ помага Советодавниот комитет за јавни договори, формиран според член 1
од Одлуката на Советот 71/306/EEЗ31 (во понатамошниот текст „Комисија“).
2. Онаму каде што се врши повикување на овој став, се применуваат членовите 3 и 7 од Одлуката
1999/468/EЗ, имајќи ги предвид одредбите од член 8 од неа.
3. Комитетот усвојува сопствен правилник.
Член 69
Ревидирање на праговите
1. Комисијата ги верификува праговите утврдени во член 16 на секои две години од 30 април 2004
година и, доколку е неопходно во врска со вториот потстав, ги ревидира во согласност со
постапката пропишана во член 68(2).
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Пресметувањето на вредноста на овие прагови се базира на просечната дневна вредност на еврото,
изразена во СПВ, во текот на 24 месеци, со завршување на последниот ден од август пред
ревизијата со влегување во сила од 1 јануари. Вредноста на ревидираните прагови, кога е
потребно, се заокружува на износот што е најблиску до илјада евра за да се обезбеди дека се
почитувани праговите што важат и што се пропишани во договорот, изразени во СПВ.
2. Во исто време со вршењето на ревидирањето од став 1, Комисијата, во согласност со постапката
од член 68(2), ги усогласува праговите пропишани во член 61 (конкурси за идејни решенија) со
ревидираниот праг што се применува на договорите за услуги.
Вредноста на праговите пропишана согласно став 1 во националната валута на земјите-членки кои
не се дел од Монетарната унија, во принцип, се ревидираат секои две години од 1 јануари 2004
година. Пресметувањето на таквите вредности се базира на просечните дневни вредности на тие
валути, изразени во евра, во текот на 24 месеци, со завршување на последниот ден од август пред
ревизијата со влегување во сила од 1 јануари.
3. Ревидираните прагови од став 1, нивните вредности во националните валути и усогласените
прагови од став 2 се објавуваат од страна на Комисијата во Службен весник на Европската унија
во почетокот на ноември по нивното ревидирање.
Член 70
Измени и дополнувања

Комисијата може да ги измени и дополни, согласно постапката пропишана во член 68(2):
(а) листата на договорните субјекти во анексите од I до X додека не ги исполнат критериумите
утврдени во членовите од 2 до 7;
(б) процедурите за подготвување, пренесување, примање, преведување, собирање и
дистрибуирање на известувањата од членовите 41, 42, 43 и 63;
(в) постапките за конкретни референци на конкретни позиции во номенклатурата ЦПВ во
известувањата;
(г) референтните броеви во номенклатурата утврдена во Анекс XVII, до степен до кој тоа не го
менува материјалниот опфат на директивата и постапките за повикување во известувањата на
конкретни позиции во оваа номенклатура во рамките на категориите на услуги наведени во
анексот;
(д) референтните броеви во номенклатурата утврдена во Анекс XII, до степен до кој тоа не го
менува материјалниот опфат на директивата и постапките за повикување конкретни позиции во
оваа номенклатура во известувањата;
(ѓ) Анекс XI;
(е) постапката за испраќање и објавување податоци од Анекс XX врз основа на технички напредок
или од административни причини;
(ж) техничките детали и карактеристики на уредите за електронски прием од точките (а), (ѓ) и (е)
од Анекс XXIV;
(з) во интерес на административно поедноставување, како што е пропишано во член 67(3),
процедурите за подготвување, пренесување, примање, преведување, собирање и дистрибуирање на
статистичките извештаи од членот 67 (1) и (2);
(ѕ) техничките процедури за методите на пресметување утврдени во член 69(1) и (2), втор потстав.

Член 71
Имплементација на директивата

1. Земјите-членки ги ставаат во сила потребните закони, регулативи и административни одредби
со цел да се усогласат со оваа директива најдоцна до 31 јануари 2006 година. Тие веднаш ја
информираат Комисијата за тоа.
Земјите-членки можат да искористат дополнителен период до 35 месеци по истекот на рокот
пропишан во првиот потстав за примена на одредбите што се потребни за усогласување со член 6
од оваа директива.
Кога земјите-членки ги донесуваат тие мерки, тие вклучуваат референца на оваа директива или се
придружени со таква референца при нивното официјално објавување. Методите на таква
референца се пропишани од земјите-членки.
Одредбите од член 30 се применуваат од 30 април 2004 година.
2. Земјите-членки и’ ги соопштуваат на Комисијата текстовите на главните одредби од
националното право кои ги усвојуваат на полето опфатено со оваа директива.
Член 72
Механизми за следење

Во согласност со Директива 92/13/EEЗ на Советот од 25 февруари 1992 година за усогласување на
законите, регулативите и административните одредби во врска со примената на законите на
Заедницата за постапките за набавки на субјектите што работат во секторите за вода, енергија,
транспорт и за телекомуникации32, земјите-членки обезбедуваат имплементација на оваа
директива со ефективни, расположливи и транспарентни механизми.
За таа цел, меѓу другото, можат да назначат или формираат независно тело.
Член 73
Укинување

Директива 93/38/EEЗ се укинува со ова, без повреда на обврските на земјите-членки во врска со
крајните рокови за транспозиција во националното право определени во Анекс XXV.
Повикувањата на укинатата директива ќе се сметаат како да се повикувања на оваа директива и ќе
се толкуваат во согласност со табелата за корелација во Анекс XXVI.
Член 74
Влегување во сила

Оваа регулатива влегува во сила на денот на нејзиното објавување во Службен весник на
Европските заедници.
Член 75
Адресати
Оваа директива се однесува на земјите-членки.
Во Стразбур, 31.3.2004.
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АНЕКС I

ДОГОВОРНИ СУБЈЕКТИ ВО СЕКТОРИТЕ НА ПРЕНОС ИЛИ ДИСТРИБУЦИЈА НА ГАС ИЛИ
ТОПЛИНА
Белгија
— Distrigaz/NV Distrigaz.
— Локални власти, или здруженија на локалните власти, за овој дел од нивните активности.

Данска
— Субјекти што дистрибуираат гас или греење врз основа на овластување според § 4 од lov om varmeforsyning,
види Закон за консолидација број 772 од 24 јули 2000.
— Субјекти што транспортираат гас врз основа на лиценца според § 10 од lov nr. 449 om naturgasforsyning од
31 мај 2000.
— Субјекти што транспортираат гас врз основа на овластување според bekendtgørelse nr. 141 om
rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter од 13 март 1974.

Германија
— Локални власти, јавно-правни тела или здруженија на јавно-правни тела или државни претпријатија што
обезбедуваат гас или греење или управуваат со генерална мрежа на снабдување според член 2(3) од Gesetz
über die
Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) од 24 април 1998, како што е последен пат измент
на 10 ноември 2001.

Грција
— '∆ηµόσια Επιχείρηση Αερίου (∆.ΕΠ.Α.) Α.Ε.', кој пренесува и дистрибуира гас во согласност со Закон број
2364/95, како што е измент со законите број 2528/97, 2593/98 и 2773/99.

Шпанија
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Enagas, S.A.
Bahía de Bizkaia Gas, S.L.
Gasoducto Al Andalus, S.A.
Gasoducto de Extremadura, S.A.
Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A.
Regasificadora del Noroeste, S.A.
Sociedad de Gas de Euskadi, S.A
Transportista Regional de Gas, S.A.
Unión Fenosa de Gas, S.A.
Bilbogas, S.A.
Compañía Española de Gas, S.A.
Distribución y Comercialización de Gas de Extramadura, S.A.
Distribuidora Regional de Gas, S.A.
Donostigas, S.A.
Gas Alicante, S.A.
Gas Andalucía, S.A.
Gas Aragón, S.A.
Gas Asturias, S.A.
Gas Castilla - La Mancha, S.A.
Gas Directo, S.A.
Gas Figueres, S.A.
Gas Galicia SDG, S.A.
Gas Hernani, S.A.
Gas Natural de Cantabria, S.A.
Gas Natural de Castilla y León, S.A.
Gas Natural SDG, S.A.
Gas Natural de Alava, S.A.
Gas Natural de La Coruña, S.A.
Gas Natural de Murcia SDG, S.A.

—
—
—
—
—
—
—
—

Gas Navarra, S.A.
Gas Pasaia, S.A.
Gas Rioja, S.A.
Gas y Servicios Mérida, S.L.
Gesa Gas, S.A.
Meridional de Gas, S.A.U.
Sociedad del Gas Euskadi, S.A.
Tolosa Gas, S.A.

Франција
— Société nationale des gaz du Sud-Ouest, кое пренесува гас.
— Gaz de France, кој е формиран и работи според loi n° 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz од
8 април 1946, како што е изменето.
— Субјекти кои дистрибуираат електрична енергија како што се наведени во член 23 од loi n° 46-628 sur la
nationalisation de l'électricité et du
gaz од 8 април 1946, како што е изменето.
— Compagnie française du méthane, кој пренесува гас.
— Локални власти или здруженија на локални власти, кои дистрибуираат топлина.

Ирска
— Bord Gáis Éireann
— Други субјекти кои можат да бидат лиценцирани за извршување на активноста на дистрибуција и
пренос на природен гас од Комисијата за регулирање на енергетиката според одредбите на законите за
гас од 1976 до 2002.

— Субјекти лиценцирани според Законот за регулирање на електричната енергија 1999 кои како оператори на
’комбинираните гасни и термоцентрали‘ се вклучени во дистрибуцијата на топлина.

Италија
— SNAM Rete Gas s.p.a., SGM и EDISON T&S, кој пренесува гас.
— Субјекти кои дистрибуираат гас регулирани според консолидираниот текст на законите за директно
преземање на контролата на јавните услуги од страна на локални власти и провинции, одобрени со
Кралската уредба број 2578 од 15 October 1925 и со Претседателската уредба број 902 од 4 октомври
1986.
— Субјекти кои дистрибуираат топлина, како што е утврдено во член 10 од законот број 308 од 29 мај 1982
— Norme sul contenimento dei consumi energici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali
elettriche alimentate con combustibili dagli idrocarburi.
— Локални власти или здруженија на локални власти кои дистрибуираат топлина.

Луксембург
—
—
—
—
—

Société de transport de gaz SOTEG S.A.
Gaswierk Esch-Uelzecht S.A.
Service industriel de la Ville de Dudelange.
Service industriel de la Ville de Luxembourg.
Локални власти или здруженија формирани од тие локални власти одговорни за дистрибуција на топлина.

Холандија

— Субјекти кои произведуваат, пренесуваат или дистрибуираат гас врз основа на лиценца (vergunning) дадена
од општинските власти според Gemeentewet.
— Општински или провинциски власти што пренесуваат или дистрибуираат гас според Gemeentewet or the
Provincie-wet.
— Локални власти или здруженија на локални власти кои дистрибуираат топлина.

Австрија
— Субјекти овластени за пренос или дистрибуирање на гас според Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I, pp. 14511935 или Gaswirtschaftgesetz, BGBl. I Број 121/2000, како што е изменето.
— Субјекти овластени за пренос или дистрибуирање топлина според Gewerbeordnung, BGBl. број 194/1994,
како што е изменето.

Португалија
— Субјекти што вршат пренос или дистрибуираат гас според член 1 од Уредба со законска сила број 8/2000 од
8 февруари 2000, со исклучок на потстав (ii) и (iii) на став 3(б) од тој член.

Финска
— Јавни или други субјекти што управуваат со мрежен систем за пренос на гас и кои вршат пренос или дистрибуираат
гас со лиценца според поглавје 3(1) или поглавје 6(1) на maakaasumarkkinalaki/naturgasmarknadslagen
(508/2000); и општински субјекти или јавни претпријатија кои произведуваат, вршат пренос или
дистрибуираат топлина или обезбедуваат топлина за мрежи.

Шведска
— Субјекти што вршат пренос или дистрибуираат гас или топлина врз основа на концесија според lagen
(1978:160) om vissa rörledningar.

Обединетото Кралство
— Јавен превозник на гас, како што е дефинирано во дел 7(1) од Законот за гас 1986.
— Лице кое тврди дека е обезбедувач на гас според член 8 од Gas (Northern Ireland) Order
1996.
— Локални власти кои обезбедуваат и управуваат со фиксна мрежа која обезбедува или ќе обезбедува услуги за
јавноста во врска со производство, пренос или дистрибуција на топлина.
— Лице овластено според дел 6(1)(a) од Electricity Act 1989 чија лиценца ги вклучува одредбите од дел 10(3) од тој
закон.
— The Northern Ireland Housing Executive.

АНЕКС II

ДОГОВОРНИ СУБЈЕКТИ ВО СЕКТОРИТЕ ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНОС ИЛИ ДИСТРИБУЦИЈА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Belgium
— SA Electrabel/NV Electrabel.
— Локални власти и здруженија на локални власти, за овој дел од нивните активности.
— SA Société de Production d'Electricité/NV Elektriciteitsproductie Maatschappij.
Данска
— Субјекти кои произведуваат електрична енергија врз основа на дозвола според § 10 од lov om elforsyning,
види Consolidation Act Број 767 од 28 август 2001.
— Субјекти кои транспортираат електрична енергија врз основа на дозвола според § 19 од lov om
elforsyning, види Consolidation Act Број 767 од 28 август 2001.
— Субјекти кои преземаат одговорност за системот врз основа на дозвола според § 27 од lov om
elforsyning, види Consolidation Act Број 767 од 28 август 2001.

Германија
— Локални власти, јавно-правни тела или здруженија на јавно-правни тела или државни претпријатија што
обезбедуваат електрична енергија за други претпријатија или управуваат со генерална мрежа на снабдување
според член 2(3) од Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) од 24 април 1998,
како што е последен пат измент на 10 ноември 2001.

Грција
— ' ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού Α.Ε.’, основан со Закон број 1468/1950 περί ιδρύσεως της ∆ΕΗ и работи
согласно со Закон број 2773/1999 и Претседателска уредба број 333/1999.
— Компанијата ‘∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.’,
позната како ‘∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ή ∆ΕΣΜΗΕ’ основана според член 14 од Закон број
2773/1999 и Претседателска уредба број 328/2000 (Службен весник на Грција 268).

Шпанија
—
—
—
—
—
—

Red Eléctrica de España, S.A.
Endesa, S.A.
Iberdrola, S.A.
Unión Fenosa, S.A.
Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A.
Electra del Viesgo, S.A.

— Otras entidades encargadas de la producción, transporte y distribución de electricidad en virtud de la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del Sector eléctrico y su normativa de desarrollo.

Франција
— Électricité de France, кое е формирано и работи според loi n° 46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du
gaz од 8 април 1946, како што е изменето.
— Субјекти што дистрибуираат електрична енергија од член 23 од loi n° 46-628 sur la nationalisation de
l'électricité et du gaz oд 8 април 1946, како што е изменето.
— Compagnie nationale du Rhône.

Ирска
—
—
—
—
—
—
—

The Electricity Supply Board.
ESB Independent Energy [ESBIE — electricity supply].
Synergen Ltd. [electricity generation].
Viridian Energy Supply Ltd. [electricity supply].
Huntstown Power Ltd. [electricity generation].
Bord Gáis Éireann [electricity supply].
Electricity Suppliers и Generators licensed under the Electricity Regulation Act 1999.

Италија
— Компании во Gruppo Enel овластени за производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија во
рамките на значењето на Законодавна уредба број 79 од 16 март 1999, како што е подоцна изменета и
дополнета.
— Други субјекти што работат врз основа на концесии според Законодавна уредба број 79 од 16 март 1999.

Луксембург
— Compagnie grand-ducale d'électricité de Луксембург (CEGEDEL), кој произведува или дистрибуира електрична
енергија според конвенцијата во врска со l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie
électrique dans le Grand-Duché du Луксембург од 11 ноември 1927, одобрена со законот од 4 јануари 1928.
— Локални власти одговорни за пренос или дистрибуција на електрична енергија.
— Société électrique de l'Our (SEO).
— Syndicat de communes SIDOR.

Холандија
— Субјекти што произведуваат електрична енергија врз основа на дозвола (vergunning) дадена од
провинциските власти според Provinciewet.

Австрија
— Субјекти што управуваат со мрежа за пренос или дистрибуција според the Elektrizitätswirtschafts- und
Organisationsgesetz, BGBl. I Број 143/1998, како што е изменето, или според the Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze од
the nine Länder.

Португалија

— ОСНОВНИ ЗАКОНИ
— ELECTRICIDADE DE PORTUGAL (EDP), формиран според Уредба со законска сила број 182/95 од 27
јули 1995, како што е изменет со Уредба со законска сила број 56/97 од 14 март 1997.
— EMPRESA ELÉCTRICA DOS AÇORES (EDA), која функционира според регионална Законодавна уредба број
15/96/A од 1 август 1996.
— EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA (EEM), кој работи според Уредба со законска сила број 99/91 и
DecreeЗакон број 100/91, двете од 2 март 1991.

— ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
— Субјекти кои произведуваат електрична енергија според Уредба со законска сила број 183/95 од 27 јули
1995, како што е изменето со Уредба со законска сила број 56/97 од 14 март 1997, како што е понатаму
изменет со Уредба со законска сила број 198/2000 од 24 август 2000.

— Независни производители на електрична енергија според Уредба со законска сила број 189/88 од 27
мај 1988, како што е изменето со уредби со законска сила број 168/99 од 18 мај 1999, број 313/95 од
24 ноември 1995, број 312/2001 од 10 декември 2001 и број 339-C/2001 од 29 декември 2001.
— ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
— Субјекти што вршат пренос на електрична енергија според Уредба со законска сила број 185/95 од 27 јули
1995, како што е изменето со Уредба со законска сила број 56/97 од 14 март 1997.
— ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
— Субјекти што дистрибуираат електрична енергија според Уредба со законска сила број 184/95 од 27 јули
1995, како што е изменето со Уредба со законска сила број 56/97 од 14 март 1997, и според Уредба со
законска сила број 344-B/82 од 1 септември 1982, како што е изменето со Уредба со законска сила број
297/86 од 19 септември 1986 и со Уредба со законска сила број 341/90 од 30 октомври 1990 и Уредба со
законска сила број 17/92 од 5 февруари 1992.

Финска
— Општински субјекти и јавни претпријатија што произведуваат електрична енергија и субјекти
одговорни за одржување на мрежите за пренос или дистрибуција на електрична енергија и за пренос на
електрична енергија или за системот на електрична енергија според дозвола според Section 4 или 16 од
sähkömarkkinalakisähkömarkkinalaki/ elmarknadslagen (386/1995).

Шведска
— Субјекти што вршат пренос или дистрибуираат електрична енергија врз основа на концесија според ellagen (1997:857).

Обединетото Кралство
— Лице овластено според дел 6 од Electricity Act 1989.
— Лице овластено според член 10(1) од Electricity (Northern Ireland) Order 1992.

АНЕКС III

ДОГОВОРНИ СУБЈЕКТИ ВО СЕКТОРИТЕ ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНОС ИЛИ ДИСТРИБУЦИЈА НА
ВОДА ЗА ПИЕЊЕ

Белгија
—
—
—
—

Aquinter
Локални власти, или здруженија на локалните власти, за овој дел од своите активности.
Société wallonne des Eaux
Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening

Данска
— Субјекти што обезбедуваат вода како што е дефинирано во § 3(3) од lovbekendtgørelse nr. 130 om
vandforsyning m.v. од 26 февруари 1999.

Германија
— Субјекти кои произведуваат или дистрибуираат вода според Eigenbetriebsverordnungen или
Eigenbetriebsgesetze од the Länder (јавни комунални компании).
— Субјекти кои произведуваат или дистрибуираат вода според Gesetze uber die Kommunale
Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit од the Lander.
— Субјекти кои произведуваат вода според Gesetz über Wasser- und Bodenverbände од 12 февруари 1991,
како што е последен пат изменет на 15 мај 2002.
— Јавни компании за производство или дистрибуција на вода според Kommunalgesetze, особено
Gemeindeverordnungen од Länder.
— Субјекти формирани според Aktiengesetz од 6 септември 1965, како што се последен пат изменети на 19 јули
2002, или GmbH-Gesetz од 20 април 1892, како што е последен пат изменето на 19 јули 2002, или кое има
правен статус на Kommanditge-sellschaft (limited partnership), за производство или дистрибуција на вода врз
основа на посебен договор со регионалните или со локалните власти .

Грција
— ‘Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.’ (‘Ε.Υ.∆.Α.Π.’ или ‘Ε.Υ.∆.Α.Π. Α.Ε.’). Правниот статус на
компанијата е регулиран со Консолидираниот закон број 2190/1920, Закон број 2414/1996 и дополнително со
одредбите од Закон број 1068/80 и Закон број 2744/1999.
— ‘Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.’ (‘Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.’) регулиран според одредбите на Закон
број 2937/2001 (Greek Official Gazette 169 Α ΄ ) и од Закон број 2651/1998 (Greek Official Gazette 248 Α ΄ ).
— ‘∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου’ (‘∆ΕΥΑΜΒ’), која работи според
Закон број 890/1979.
— ‘∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης — Αποχέτευσης’, која произведува и дистрибуира вода според Закон број 1069/80
од 23 август 1980.
— ‘Σύνδεσµοι Ύδρευσης’, кое работи според Претседателска уредба број 410/1995, во согласност со Κώδικoς ∆ήµων
και Κοινοτήτων.
— ‘∆ήµοι και Κοινότητες’, кое работи според Претседателска уредба број 410/1995, во согласност со Κώδικoς ∆ήµων
και Κοινοτήτων.

Шпанија
— Mancomunidad de Canales de Taibilla.

— Otras entidades públicas integradas o dependientes de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones locales
que actúan en el ámbito de la distribución de agua potable.
— Otras entidades privadas que tienen concedidos derechos especiales o exclusivos por las Corporaciones locales en el
ámbito de la distribución de agua potable.

Франција
— Регионални или локални власти и јавни локални тела за производство или дистрибуција на вода за пиење.

Ирска
— Субјекти кои произведуваат или дистрибуираат вода според Local Government [Sanitary Services] Act 1878 до 1964.

Италија
— Тела одговорни за управување со различни фази од службата за дистрибуирање вода според консолидираниот
текст на законите под директна претпоставка за контрола на јавните услуги од локални власти и провинции,
одобрена со Royal Decree No. 2578 од 15 октомври 1925, Претседателска уредба број. 902 од 4 октомври
1986 и Legislative Decree број. 267 со која се утврдува консолидираниот текст на законите за структурата на
локалните власти, со посебно упатување на членовите од 112 до 116.
— Ente Autonomo Acquedotto Pugliese формиран со Royal Уредба со законска сила број. 2060 од 19 октомври 1919.
— Ente Acquedotti Siciliani формиран со регионален закон број. 2/2 од 4 септември 1979 и регионален закон
број 81 од 9 август 1980.
— Ente Sardo Acquedotti e Fognature формиран со закон број 9 од 5 јули 1963.

Луксембург
— Сектори на локални власти одговорни за дистрибуција на вода.
— Здруженија на локални власти за производство или дистрибуција на вода, формирани според loi concernant la
création des syndicats de communes од 23 февруари 2001, како што е изменето и дополнето со закон од 23
декември 1958 и со закон од 29 јули 1981, и според loi ayant pour objet le renforcement de l'alimentation
en eau potable du Grand-Duché du Луксембург à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre од 31 јули 1962.

Холандија
— Субјекти кои произведуваат или дистрибуираат вода според Waterleidingwet.

Австрија
— Локални власти и здруженија на локални власти кои произведуваат, вршат пренос или дистрибуираат вода за
пиење според Wasserversorgungsgesetze од nine Länder.

Португалија
— МЕЃУОПШТИНСКИ СИСТЕМИ - Претпријатија што ја вклучуваат државата или други јавни субјекти, со
мнозински акции и приватни претпријатија според Уредба со законска сила број 379/93 од 5 номеври 1993.
Дозволена е директна администрација од државата.

— ОПШТИНСКИ СИСТЕМИ - Локални власти, здруженија на локални власти, служби на локалните власти,
претпријатија во кои целиот или мнозинскиот капитал е во јавна сопственост или приватни претпријатија според
Уредба со законска сила број 379/93 од 5 ноември 1993 и закон број 58/98 од 18 август 1998.

Финска
— Власти надлежни за водоснабдување според дел 3 од vesihuoltolaki/lagen om vattentjänster (119/2001).

Шведска
— Локални власти и општински компании што произведуваат, вршат пренос или дистрибуираат вода за пиење
според lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Обединетото Кралство
— Компанија што има позиција како претпријатие за вода или канализација според Water Industry Act
1991.
— Власти надлежни за вода и канализација формирани со дел 62 од Local Government etc (Scotland) Act 1994.
— Министерство за регионален развој (Northern Ireland).

АНЕКС IV
ДОГОВОРНИТЕ СУБJЕКТИ НА ПОЛЕТО НА
ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ УСЛУГИ
Белгија
— Société nationale des Chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

Данска
— Danske Statsbaner.
— Субјекти според lov nr. 1317 om amtskommunernes overtagelse af de statslige ejerandele i privatbanerne од 20
декември 2000.
— Ørestadsselskabet I/S.

Германија
— Deutsche Bahn AG.
— Други претпријатија што обезбедуваат железнички услуги за јавноста според член2(1) од Allgemeines
Eisenbahngesetz од 27 декември 1993, како што е последен пат изменет на 21 јуни 2002.

Грција
— ‘Oργανισµός Σιδηροδρόµων Ελλάδος Α.Ε.’ (‘Ο.Σ.Ε. Α.Ε.’), според Закон број 2671/98.
— ‘ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.’ според Закон број 2366/95.

Шпанија
—
—
—
—
—
—
—

Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF).
Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).
Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC).
Eusko Trenbideak (Bilbao).
Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana. (FGV).
Ferrocarriles de Mallorca.

Франција
— Société nationale des chemins de fer français и други железнички мрежи отворени за јавноста, од loi
d'orientation des transports intérieurs број 82-1153 од 30 декември 1982, наслов II, глава 1.
— Réseau ferré de France, државно претпријатие формирано со закон број 97-135 од 13 февруари 1997.

Ирска
— Iarnród Éireann [Irish Rail]
— Railway Procurement Agency

Италија
— Ferrovie dello Stato S. p. A.
— Trenitalia S. p. A.

— Субјекти, компании и претпријатија што обезбедуваат железнички услуги врз основа на концесија според
член 10 од Кралската уредба број 1447 од 9 мај 1912, што го одобрува консолидираниот текст на
законите за le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.
— Субјекти, компании и претпријатија што обезбедуваат железнички услуги врз основа на концесија според член 4
од закон број 410 од 4 јуни 1949 — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto
in concessione.
— Субјекти, компании и претпријатија или локални власти што обезбедуваат железнички услуги врз основа на
концесија според член 14 од Закон број 1221 од 2 август 1952 — Provvedimenti per l'esercizio ed il
potenziamento di ferrovie di altre linee di trasporto in regime di concessione.
— Субјекти, компании и претпријатија што обезбедуваат услуги на јавен транспорт според членовите 8 и 9 ид
Законодавната уредба број 422 од 19 ноември 1997 — Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni
e compiti in materia di trasporto pubblico locale, според член 4(4) од законот број 9 од 15 март 1997, како
што е изменето со Законодавната уредба број 400 од 20 септември 1999 и со член 45 од Закон број 166 од
1 август 2002.

Луксембург
— Chemins de fer Luxembourgeois (CFL).

Холандија
— Субjекти за набавки на полето на железничките услуги.

Австрија
— Österreichische Bundesbahn.
— Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH sowie.
— Субјекти овластени за обезбедување транспортни услуги според Eisenbahngesetz, BGBl. број 60/1957, како што е
изменето.

Португалија
—
—
—
—

CP - Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., според Уредба со законска сила број 109/77 од 23 март 1977.
REFER, E.P., според Уредба со законска сила број 104/97 од 29 април 1997.
RAVE, S.A., според Уредба со законска сила број 323-H/2000 од 19 декември 2000.
Fertagus, S.A., според Уредба со законска сила број 189-B/99 од 2 јуни 1999.

— Metro do Porto, S.A., според Уредба со законска сила број 394-A/98 од 15 декември 1998, како што е изменето
со Уредба со законска сила број 261/2001 од 26 септември 2001.
— Normetro, S.A., според Уредба со законска сила број 394-A/98 од 15 декември 1998, како што е
изменето so Уредба со законска сила број 261/2001 од 26 септември 2001.
—
—
—
—

Metropolitaброј Ligeiro de Mirandela, S.A., според Уредба со законска сила број 15/95 од 8 февруари 1995.
Metro do Mondego, S.A., според Уредба со законска сила број 10/2002 од 24 јануари 2002.
Metro Transportes do Sul, S.A., според Уредба со законска сила број 337/99 од 24 август 1999.
Локални власти и претпријатија на локални власти што обезбедуваат транспортни услуги според Закон
број 159/99 од 14 септември 1999.

— Јавните органи и јавни претпријатија што обезбедуваат железнички услуги според Закон број 10/90 од 17 март 1990.
— Приватни претпријатија што обезбедуваат железнички услуги според Закон број 10/90 од 17 март 1990,
каде што имаат посебни или ексклузивни права.

Финска
— VR Osakeyhtiö/ VR Aktiebolag

Шведска
— Јавни субјекти што вршат железнички услуги во согласност со förordningen (1996:734) om statens
spåranläggningar и lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.
— Регионални и локални јавни субјекти што управуваат со регионални или локални железнички комуникации
според lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik.
— Приватни субјекти што управуваат со железнички служби според овластување дадено според förordningen
(1996:734) om statens spåranläggningar, каде што таквите дозволи се во согласност со член 2(3) од
директивата.

Обединетото Кралство
—
—
—
—

Railtrack plc
Eurotunnel plc
Northern Ireland Transport Holding Company
Northern Ireland Railways Company Limited

АНЕКС V

ДОГОВОРНИ СУБJЕКТИ НА ПОЛЕТО НА УРБАНИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ, ТРАМВАЈСКИ, ТРОЛЕЈБУСКИ ИЛИ
АВТОБУСКИ УСЛУГИ

Белгија
— Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel
— Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d'exploitation (TEC Liège-Verviers, TEC Namur-Luxembourg,
TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)/ Société régionale wallonne du Transport en haar exploitatiemaatschappijen (TEC Liège-Verviers, TEC Namur-Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)
— Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn)
— Приватни компании што имаат специјални или ексклузивни права.

Данска
— Danske Statsbaner
— Субјекти што обезбедуваат автобуски услуги за јавноста (обични редовни услуги) врз основа на овластување
според lovbekendtgørelse nr. 738 om buskørsel од 22 декември 1999.
— Ørestadsselskabet I/S.

Германија
— Претпријатија кои врз основа на овластување, обезбедуваат транспортни услуги на кратки растојанија за
јавноста според Personenbeförderungsgesetz од 21 март 1961, како што е последен пат изменет на 21 август
2002.

Грција
— ‘Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών - Πειραιώς Α.Ε.’ (‘Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.’), што е основана и работи
според Законодавна уредба број 768/1970 (Α ΄ 273), Закон број 588/1977 (Α ΄ 148) и Закон број 2669/1998
(Α ΄ 283).
— ‘Ηλεκτρικοί Σιδηρόδροµοι Αθηνών – Πειραιώς’ (‘Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.’), што е основана и работи според законите
број 352/1976 (Α ΄ 147) и 2669/1998 (Α ΄ 283).
— ‘Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.’ (‘Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.’), што е основана и работи според законите
број 2175/1993 (Α ΄ 211) и 2669/1998 (Α ΄ 283).
— ‘Εταιρεία Θερµικών Λεωφορείων Α.Ε.’ (‘Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.’), што е основана и работи според законите број
2175/1993 (Α ΄ 211) и 2669/1998 (Α ΄ 283).
— ‘Αττικό Μετρό Α.Ε.’, што е основана и работи според Закон број 1955/1991.
— ‘Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης’ (‘Ο.Α.Σ.Θ.’), што е основана и работи според Уредба број
3721/1957, Законодавна уредба број 716/1970 и законите број 66/79 и 2898/2001 (Α ΄ 71).
— ‘Κοινό Ταµείο Είσπραξης Λεωφορείων’ (‘Κ.Τ.Ε.Λ.’), што работи според Закон број 2963/2001 (A'268).
— ‘∆ηµοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω’, исто така, позната како ‘ΡΟ∆Α’ и ‘∆ΕΑΣ ΚΩ’ respectively, што
работи според Закон број 2963/2001 (Α ΄ 268).

Шпанија
— Entidades que prestan servicios públicos de transporte urbaброј con arreglo a la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se

aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local y correspondiente
legislación autonómica en su caso.
— Entidades que prestan servicios públicos de autobuses con arreglo a la disposición transitoria tercera de la Ley
16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Франција
— Субјекти што обезбедуваат услуги за јавноста според 7-II од loi d'orientation des transports intérieurs n°
82-1153 од 30 декември 1982.
— Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français и други субјекти кои
обезбедуваат транспортни услуги врз основа на овластување дадено од the Syndicat des transports d'Ile-deFrance, според Правилник број 59-151 од 7 јануари 1959 како што е изменет, и уредби со кои се
имплементира во врска со организација на патнички транспорт во регионот Ile-de-France.
— Réseau ferré de France, државно претпријатие формирано со Закон број 97-135 од 13 февруари 1997.

Ирска
—
—
—
—
—
—

Iarnród Éireann [Irish Rail]
Railway Procurement Agency
Luas [Dublin Light Rail]
Bus Éireann [Irish Bus]
Bus Átha Cliath [Dublin Bus]
Субјекти што обезбедуваат услуги за јавноста според изменетиот Road Transport Act 1932.

Италија
Субјекти, компании и претпријатија што обезбедуваат услуги на јавен транспорт со железница, автоматизиран
систем, трамвај, тролејбус или автобус или управуваат со релевантната инфраструктура на национално, регионално
и локално ниво.
На пример, тие вклучуваат:
— Субјекти, компании и претпријатија што обезбедуваат услуги на јавен транспорт врз основа на концесија
според Закон број 1822 од 28 септември 1939 — Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per
viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) — член 1, како што е
изменето со член 45 од Претседателската уредба број 771 од 28 јуни 1955.
— Субјекти, компании и претпријатија што обезбедуваат услуги на јавен транспорт за јавноста според
член1(4) или (15) од Кралската уредба број 2578 од 15 октомври 1925 — Approvazione del testo unico
della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.
— Субјекти, компании и претпријатија што обезбедуваат услуги на јавен транспорт според Законодавната
уредба број 422 од 19 ноември 1997 — Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, според член 4(4) од Закон број 59 од 15 март 1997, како што е
изменето со Законодавната уредба број 400 од 20 септември 1999 и со член 45 од Закон број 166 од 1
август 2002.
— Субјекти, компании и претпријатија што обезбедуваат услуги на јавен транспорт според член 113 од
консолидираниот текст на законите за структурата на локални власти, одобрен со Закон број 267 од 18
август 2000 како што е изменет со член 35 од Закон број 448 од 28 декември 2001.
— Субјекти, компании и претпријатија што работат врз основа на концесија според член 242 или 256
од Кралската уредба број 1447 од 9 мај 1912, што го одобрува консолидираниот текст на законите за le
ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.
— Субјекти, компании и претпријатија и локални власти што работат врз основа на концесија според член
4 од Закон број 410 од 4 јуни 1949 — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di
trasporto in concessione.
— Субјекти, компании и претпријатија што работат врз основа на концесија според член 14 од Закон
број 1221 од 2 август 1952 — Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di
trasporto in regime di concessione.

Луксембург
— Chemins de fer du Luxembourg (CFL).
— Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg.
— Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE).
— Претпријатија за автобуски услуги што работат според според the règlement grand-ducal concernant les
conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de
personnes rémunérées од 3 февруари 1978.

Холандија
— Субјекти што обезбедуваат услуги за јавноста според глава II (Openbaar Vervoer) од Wet Personenvervoer.

Австрија
— Субјекти овластени за обезбедување транспортни услуги според Eisenbahngesetz, BGBl. број 60/1957, како
што е изменето, или Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I Број 203/1999, како што е изменето.

Португалија
— Metropolitaброј de Lisboa, E.P., според Уредба со законска сила број 439/78 од 30 декември 1978.
— Локални власти, служби на локални власти и претпријатија на локалните власти според Ззакон број 58/98 од
18 август 1998, кои обезбедуваат транспортни услуги според Закон број 159/99 од 14 септември 1999.
— Јавните органи и јавни претпријатија што обезбедуваат железнички услуги според Закон број 10/90 од 17 март 1990.
— Приватни претпријатија што обезбедуваат железнички услуги според Закон број 10/90 од 17 март 1990,
каде што имаат посебни или ексклузивни права.
— Субјекти што обезбедуваат услуги на јавен транспорт според член 98 од Regulamento de Transportes em
Automóveis (Уредба број 37272 од 31 декември 1948).
— Субјекти што обезбедуваат услуги на јавен транспорт според Закон број 688/73 од 21 декември 1973.
— Субјекти што обезбедуваат услуги на јавен транспорт според Уредба со законска сила број 38144 од 31 декември 1950.

Финска
— Субјекти што обезбедуваат редовни автобуски транспортни услуги со посебна или ексклузивна лиценца
според the laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä/lagen om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/1991)
и општински власти надлежни за транспорт и јавни претпријатија што обезбедуваат јавни транспортни
услуги со автобус, железница или подземна железница, или одржуваат мрежа за целите на обезбедување
такви транспортни услуги.

Шведска
— Субјекти што раководат со железнички или трамвајски услуги според lagen (1997:734) om ansvar för viss
kollektiv persontrafik и lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.
— Јавни или приватни субјекти кои управуваат со тролејбуски или автобуски услуги според lagen (1997:734)
om ansvar för viss kollektiv persontrafik и yrkestrafiklagen (1998:490).

Обединетото Кралство
— London Regional Transport
— London Underground Limited

— Transport for London
— Подружница на Transport for London во рамките на значењето на дел 424(1) од Greater London Authority
Act
1999
— Strathclyde Passenger Transport Executive
— Greater Manchester Passenger Transport Executive
— Tyne и Wear Passenger Transport Executive
— Brighton Borough Council
— South Yorkshire Passenger Transport Executive
— South Yorkshire Supertram Limited
— Blackpool Transport Services Limited
— Conwy County Borough Council
— Лице кое обезбедува локални услуги во Лондон како што е дефинирано во дел 179(1) од Greater London
Authority Act 1999 (автобуска услуга) според договорот склучен со Transport for London според дел 156(2)
од тој закон или според договорот на транспортната подружница, како што е дефиниран во дел 169 од тој
закон.
— Northern Ireland Transport Holding Company
— Лице кое има лиценца за патнички услуги според дел 4(1) од Transport Act (Northern Ireland) 1967 со што е
овластено да обезбедува редовни услуги во рамките на значењето на таа лиценца.

АНЕКС VI

ДОГОВОРНИ СУБJЕКТИ НА ПОЛЕТО НА ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ
БЕЛГИЈА
De Post/La Poste
ДАНСКА
Post Danmark, jf. Lov nr. 569 om Post Danmark A/S од 6 јуни 2002.
ГЕРМАНИЈА

ГРЦИЈА

Ελληνικά Ταχυδροµεία ΕΛ.ΤΑ формирана со Законодавна уредба број 496/70 и што работи според Закон број
2668/98 (ELTA)
ШПАНИЈА
Correos y Telégrafos, S.A.
ФРАНЦИЈА
La Poste
ИРСКА
An Post plc
ИТАЛИЈА
Poste Italiane S.p.A.
ЛУКСЕМБУРГ
Entreprise des Postes et Télécommunications Luxembourg
ХОЛАНДИЈА
АВСТРИЈА
Österreichische Post AG
ПОРТУГАЛИЈА
CTT - Correios de Portugal
ФИНСКА

ШВЕДСКА
Posten Sverige AB
Posten Logistik AB
BLSI-I AB
DPD Nordic AB,
DPD Sverige AB
Falcon Air AB
Hultbergs Inrikes Transporter AB (HIT)
Posten Express AB
Posten Logistik AB

Poståkeriet Sverige AB
SwedeGiro AB
TAB
ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО

АНЕКС VII
ДОГОВОРНИ СУБЈЕКТИ ВО СЕКТОРИТЕ НА ИСТРАЖУВАЊЕ И ЕКСТРАКЦИЈА НА НАФТА ИЛИ ГАС
Белгија

Данска
Субјекти според
— Lov om Danmarks undergrund, види Consolidation Act Број 526 од 11 јуни 2002.
— Lov om kontinentalsoklen, види Consolidation Act број 182 од 1 мај 1979.
Германија
— Претпријатија според Bundesberggesetz од 13 август 1980.

Грција
— ‘Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.’, според Закон број 2593/98 για την αναδιοργάνωση της ∆.Ε.Π. Α.Ε. και των θυγατρικών
της εταιρειών, το καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις..

Шпанија
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

BG International Limited Quanum, Asesores & Consultores, S.A.
Cambria Europe, Inc.
CNWL oil (España), S.A.
Compañía de investigación y explotaciones petrolíferas, S.A.
Conoco limited.
Eastern España, S.A.
Enagas, S.A.
España Canadá resources Inc.
Fugro - Geoteam, S.A.
Galioil, S.A.
Hope petróleos, S.A.
Locs oil compay од Spain, S.A.
Medusa oil Ltd.
Muphy Spain oil company
Onempm España, S.A.
Petroleum oil & gas España, S.A.
Repsol Investigaciones petrolíferas, S.A.
Sociedad de hidrocarburos de Euskadi, S.A.
Taurus petroleum, AN.

—
—
—
—

Teredo oil limited
Unión Fenosa gas exploración y producción, S.A.
Wintersahll, AG
YCI España, L.C.

— Otras entidades que operan en virtud de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de hidrocarburos y su
normativa de desarrollo.

Франција
— Субјекти одговорни за истражување и екстракција на нафта или гас според code minier и неговите
подзаконски акти, особено Уредба број 95-427 од 19 април 1995.

Ирска
— Субјекти што имаат овластување, лиценца, дозвола или концесија да истражуваат и вадат нафта и гас според
следниве законски одредби:
—
—
—
—

Continental Shelf Act 1968
Petroleum и Other Minerals Development Act 1960
Licensing Terms for Offshore Oil и Gas Exploration и Development 1992
Petroleum (Production) Act (NI) 1964.

Италија
— Субјекти што имаат овластување, дозвола, лиценца или концесија да истражуваат и вадат нафта и гас или
да складираат природен гас под земја според следниве законски одредби:
—
—
—
—
—

Закон број 136 од 10 февруари 1953;
Закон број 6 od 11 јануари 1957, како што е изменет со Закон број 613 од 21 јули 1967;
Закон број 9 од 9 јануари 1991;
Законодавна уредба број 625 од 25 ноември 1996;
Закон број 170 од 26 април 1974, како што е изменет со Законодавна уредба број 164 од 23 мај 2000.

Луксембург

Холандија
— Субјекти според Mijnbouwwet (1 јануари 2003).

Австрија
— Субјекти овластени да истражуваат или вадат нафта или гас според Mineralrohstoffgesetz, BGBl. I број 38/1999,
како што е изменет.

Португалија
Субјекти според
— Уредба со законска сила број 109/94 од 26 април 1994 и Portaria (Одлука на министерот) број 790/94 од 5 септември
1994.
— Уредба со законска сила број 82/94 од 24 август 1994 и Despacho (одлука) број A-87/94 од 17 јануари 1994.
Финска

Шведска
— Субјекти што имаат концесија за истражување и експлоатација на нафта или гас според minerallagen
(1991:45) или кои добиле овластување според lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Обединетото Кралство
— Лице кое работи врз основа на лиценца доделена или важечка како да е доделена според Petroleum Act 1998
— Лице овластено според Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964

АНЕКС VIII

ДОГОВОРНИ СУБЈЕКТИ ВО СЕКТОРИТЕ НА ИСТРАЖУВАЊЕ И ЕКСТРАКЦИЈА НА НАФТА ИЛИ ГАС И ДРУГИ
ЦВРСТИ ГОРИВА

Белгија

Данска
— Субјекти што вршат истражување или екстракција НА јаглен или други цврсти горива според
Consolidation Act број 569 од 30 јуни 1997.

Германија
— Претпријатија што вршат истражување или есктракција на јаглен или други цврсти горива според
Bundesberggesetz од 13 август 1980.

Грција
— ‘∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού’, која истражува и вади јаглед и други цврсти горива според Mining
Code од 1973, како што е изменет со закон од 27 април 1976.

Шпанија
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Alto Bierzo, S.A.
Antracitas de Arlanza, S.A.
Antracitas de Gillon, S.A.
Antracitas de La Granja, S.A.
Antracitas de Tineo, S.A.
Campomanes Hermanos, S.A.
Carbones de Arlanza, S.A.
Carbones de Linares, S.A.
Carbones de Pedraforca, S.A.
Carbones del Puerto, S.A.
Carbones el Túnel, S.L.
Carbones San Isidro y María, S.A.
Carbonifera del Narcea, S.A.
Compañia Minera Jove, S.A.
Compañía General Minera de Teruel, S.A.
Coto minero del Narcea, S.A.
Coto minero del Sil, S.A.
Empresa Nacional Carbonífera del Sur, S.A.
Endesa, S.A.

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Gonzalez y Diez, S.A.
Hijos de Baldomero García, S.A.
Hullas del Coto Cortés, S.A.
Hullera Vasco-leonesa, S.A.
Hulleras del Norte, S.A.
Industrial y Comercial Minera, S.A.
La Carbonífera del Ebro, S.A.
Lignitos de Meirama, S.A.
Malaba, S.A.
Mina Adelina, S.A.
Mina Escobal, S.A.
Mina La Camocha, S.A.
Mina La Sierra, S.A.
Mina Los Compadres, S.A.
Minas de Navaleo, S.A.
Minas del Principado, S.A.
Minas de Valdeloso, S.A.
Minas Escucha, S.A.
Mina Mora primera bis, S.A.
Minas y explotaciones industriales, S.A.
Minas y ferrocarriles de Utrillas, S.A.
Minera del Bajo Segre, S.A.
Minera Martín Aznar, S.A.
Minero Siderúrgica de Ponferrada, S.A.
Muñoz Sole hermanos, S.A.
Promotora de Minas de carbón, S.A.
Sociedad Anónima Minera Catalano-aragonesa.
Sociedad minera Santa Bárbara, S.A.
Unión Minera del Norte, S.A.
Union Minera Ebro Segre, S.A.
Viloria Hermanos, S.A.
Virgilio Riesco, S.A.
Otras entidades que operan en virtud de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas y su normativa de desarrollo.

Франција
— Субјекти што вршат истражување или екстракција на јаглен или други цврсти горива според code minier и
неговите подзаконски акти, особено Уредба број 95-427 од 19 април 1995.
Ирска
— Bord na Mona plc. кое е формирано и работи според Turf Development Act 1946 до 1998.
Италија
— Carbosulcis S.p.A.
Луксембург

Холандија

Австрија
— Субјекти овластени да истражуваат или вадат јаглен или други цврсти горива според the Mineralrohstoffgesetz,
BGBl. I број 38/1999, како што е изменето.
Португалија
— Empresa Nacional de Urânio.
Финска
— Субјекти што имаат специјална концесија за истражување или екстракција на цврсти горива според laki
oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta/ lagn om rätt att överlåta statlig fastighetsförmögenhet (...).
Шведска
— Субјекти што имаат концесија за истражување или екстракција на јаглен или други цврсти горива врз
основа на концесија според minerallagen (1991:45) or lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, или кои
добиле овластување според lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.
Обединетото Кралство
— Секој лиценциран оператор (во рамките на значењето на Coal Industry Act 1994)
— The Department од Enterprise, Trade и Investment (Northern Ireland)
— Лице кое работи врз основа на дозвола за истражување, закуп на рудник, рударска лиценца или рударска
дозвола како што е дефинирано во дел 57(1) од Mineral Development Act (Northern Ireladn) 1969

АНЕКС IX

ДОГОВОРНИ СУБJЕКТИ НА ПОЛЕТО НА МОРСКИ ИЛИ ВНАТРЕШНИ
ПРИСТАНИШТА ИЛИ ДРУГИ ТЕРМИНАЛНИ ОБЈЕКТИ

Белгија
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen
Havenbedrijf van Gent
Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen
Port autonome de Charleroi
Port autonome de Namur
Port autonome de Liège
Port autonome du Centre et de l'Ouest
Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel
Zeekanaal en Watergebonden Grondbeheer Vlaanderen

Данска
— Пристаништа како што се дефинирани во § 1 од lov nr. 326 om havne од 28 мај 1999.

Германија
— Mорски пристаништа во целосна или делумна сопственост на територијалните власти (Länder, Kreise, Gemeinden).
— Внатрешни пристаништа предмет на Hafenordnung според Wassergesetze од the Länder.

Грција

‘Οργανισµός Λιµένος Πειραιώς Ανώνυµη Εταιρεία’ (‘Ο.Λ.Π. Α.Ε.’), според Закон број 2688/99.
‘Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Aνώνυµη Εταιρία’ (‘Ο.Λ.Θ. Α.Ε.’), според Закон број 2688/99.
‘Οργανισµός Λιµένος Αλεξανδρούπολης Ανώνυµη Εταιρεία’ (‘Ο.Λ.Α. Α.Ε.’), според Закон број 2932/01.
‘Οργανισµός Λιµένος Βόλου Ανώνυµη Εταιρεία’ (‘Ο.Λ.Β. Α.Ε.’), според Закон број 2932/01.
‘Οργανισµός Λιµένος Ελευσίνας Ανώνυµη Εταιρεία’ (‘Ο.Λ.Ε. Α.Ε.’), според Закон број 2932/01.
‘Οργανισµός Λιµένος Ηγουµενίτσας Ανώνυµη Εταιρεία’ (‘Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.’), според Закон број 2932/01.
‘Οργανισµός Λιµένος Ηρακλείου Ανώνυµη Εταιρεία’ (‘Ο.Λ.Η. Α.Ε.’), според Закон број 2932/01.
‘Οργανισµός Λιµένος Καβάλας Ανώνυµη Εταιρεία’ (‘Ο.Λ.Κ. Α.Ε.’), според Закон број 2932/01.
‘Οργανισµός Λιµένος Κέρκυρας Ανώνυµη Εταιρεία’ (‘Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.’), според Закон број 2932/01.
‘Οργανισµός Λιµένος Πατρών Ανώνυµη Εταιρεία’ (‘Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.’),според Закон број 2932/01
‘Οργανισµός Λιµένος Λαυρίου Ανώνυµη Εταιρεία’ (‘Ο.Λ.Λ. Α.Ε.’), според Закон број 2932/01.
‘Οργανισµός Λιµένος Ραφήνας Ανώνυµη Εταιρεία’ (‘Ο.Λ.Ρ. Α.Ε’), според Закон број 2932/01.
Други пристаништа што работат според Претседателската уредба број 649/1977. (Εποπτεία, οργάνωση, λειτουργία και
διοικητικός έλεγχος λιµένων)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Шпанија
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ente público Puertos del Estado
Autoridad Portuaria de Alicante
Autoridad Portuaria de Almería - Motril
Autoridad Portuaria de Avilés
Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz
Autoridad Portuaria de Baleares
Autoridad Portuaria de Barcelona
Autoridad Portuaria de Bilbao
Autoridad Portuaria de Cartagena
Autoridad Portuaria de Castellón
Autoridad Portuaria de Ceuta
Autoridad Portuaria de Ferrol - San Cibrao
Autoridad Portuaria de Gijón
Autoridad Portuaria de Huelva
Autoridad Portuaria de Las Palmas
Autoridad Portuaria de Málaga
Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra
Autoridad Portuaria de Melilla
Autoridad Portuaria de Pasajes
Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife
Autoridad Portuaria de Santander
Autoridad Portuaria de Sevilla
Autoridad Portuaria de Tarragona

— Autoridad Portuaria de Valencia
— Autoridad Portuaria de Vigo
— Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa
— Otras entidades Portuarias de las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria,
Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco y Valencia.

Франција

— Port autonome de Paris формирано според loi n° 68-917 relative au port autonome de Paris од 24 октомври 1968.
— Port autonome de Strasbourg формирано според the convention entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la
construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port од 20 мај 1923,
одобрено со Закон од 26 април 1924.
— Ports autonomes кои работат според Articles L. 111-1 et seq. од code des ports maritimes.
— Ports non autonomes кои работат според Articles R. 121-1 et seq. од code des ports maritimes.
— Пристаништа кои се управувани од регионални или département власти или кои работат според концесија
дадена од регионални или département власти според член 6 од Закон број 83-663 од 22 јули 1983 supplementing
loi n° 83-8 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'État од 7 јануари
1983.
— Voies navigables de France, државна компанија предмет на одредбите на член 124 од Закон број 90-1168 du
29 декември 1990, како што е изменет.

Ирска
— Пристаништа што работат според Harbours Acts 1946 до 2000
— Port од Rosslare Harbour што работи според Fishguard и Rosslare Railways и Harbours Acts 1899.

Италија
— Национални пристаништа и други пристаништа што се управувани од Capitaneria di Porto според the Codice della
navigazione, Кралска уредба број 327 од 30 март 1942.
— Автономни пристаништа (enti portuali) формирани според специјални закони според член 19 од Codice della
navigazione, Кралска уредба број 327 од 30 март 1942.

Луксембург
— Port de Mertert, што е формирано и работи според loi relative à l'aménagement et ä 'exploitation d'un port
fluvial sur la Moselle од 22 јули 1963, како што е изменет.

Холандија
— Договорни субjекти на полето на морски или внатрешни пристаништа или друга терминална опрема.

Австрија
— Mорски пристаништа во целосна или делумна сопственост на Länder and/or Gemeinden.

Португалија
— APDL - Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., според Уредба со законска сила број 335/98 од 3
ноември
1998.
— APL - Administraç ã o do Porto de Lisboa, S.A., според Уредба со законска сила број 336/98 од 3 ноември 1998.
— APS - Administraç ã o do Porto de Sines, S.A., според Уредба со законска сила број 337/98 од 3 ноември 1998.
— APSS - Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., според Уредба со законска сила број 338/98 од 3
ноември 1998.
— APA - Administraç ã o do Porto de Aveiro, S.A., според Уредба со законска сила број 339/98 од 3 ноември 1998.
— IPN - Instituto Portuário do Norte, според Уредба со законска сила број 242/99 од 28 јуни 1999.

— ICP - Instituto Portuário do Centro, според Уредба со законска сила број 243/99 од 28 јуни 1999.
— IPS - Instituto Portuário do Sul, според Уредба со законска сила број 244/99 од 28 јуни 1999.
— IDN - Instituto da Navegabilidade do Douro, според Уредба со законска сила број 138-A/97 од 3 јуни 1997.

Финска
— Пристаништа што работат според the laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista/lagen om
kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) и пристаништа формирани со лиценца според дел
3 од laki yksityisistä yleisistä satamista/lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994).
— Saimaan kanavan hoitokunt/Förvaltningsnämnden för Saima kanal.

Шведска
— Пристаништа и пристанишни објекти според lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän
farled och allmän hamn и förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.

Обединетото Кралство
— Локални власти што експлоатираат географска област за целите на обезбедување морски и внатрешни
пристанишни или други терминални објекти за морските превозници и превозниците по внатрешни водени
патишта.
— Пристанишни власти во рамките на значењето на дел 57 од Harbours Act 1964
— British Waterways Board
— Пристанишни власти како што се дефинирани во дел 38(1) од Harbours Act (Northern Ireland) 1970

АНЕКС X

ДОГОВОРНИТЕ СУБJЕКТИ НА ПОЛЕТО НА АЕРОДРОМСКИ ИНСТАЛАЦИИ
Белгија
— Belgocontrol
— Brussels International Airport Company
— Luchthaven van Deurne
— Luchthaven van Oostende
— SA Brussels South Charleroi Airport
— SA Société de Développement et de Promotion de l'Aéroport de Bierset
Данска
— Аеродроми што работат врз основа на овластување според § 55(1) од lov om luftfart, види Consolidation
Act број 543 од 13 јуни 2001.

Германија
— Аеродроми како што се дефинирани во член 38(2)(1) од Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung од 19 јуни 1964,
како што е последен пат изменет на 21 август 2002.

Грција
‘Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας’ (‘ΥΠΑ’) што работи според Законодавна уредба број 714/70, како што е
изменето со Закон број 1340/83; организацијата на компанијата е пропишана со Претседателската уредба број
56/89, како што е дополнително изменета.
Компанијата ‘∆ιεθνής Αερολιµένας Αθηνών’ at Spata што работи според Законодавна уредба број 2338/95
Κύρωση Σύµβασης Ανάπτυξης του Νέου ∆ιεθνούς Αεροδροµίου της Αθήνας στα Σπάτα, ‘ίδρυση της εταιρείας “∆ιεθνής
Αερολιµένας Αθηνών Α.Ε.” έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις’).
— ‘Φορείς ∆ιαχείρισης’ в о с о г л а с н о с т с о П р е т с е д а т е л с к а у р е д б а б р о ј 1 5 8 / 0 2 ’ Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισµός, οργάνωση,
διοίκηση, λειτουργία και εκµετάλλευση πολιτικών αερολιµένων από φυσικά πρόσωπα, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης’ ( Г р ч к и с л у ж б е н в е с н и к A 1 3 7 ) .

Шпанија
— Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).

Франција
— Аеродроми што се управувани од државни компании според Articles L. 251-1, L.260-1 и L. 270-1 од code de
l'aviation civile.
— Аеродроми што работат врз основа на концесија доделена од државата според член R.223-2 од code de
l'aviation civile.
— Аеродроми што работат според an arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire.
— Аеродроми формирани од јавен орган и кои се предмет на конвенција како што е пропишано во член L. 221-1 од
code de l'aviation civile.

Ирска
— Аеродроми во Dublin, Cork и Shannon управувани од Aer Rianta - Irish Airports.
— Аеродроми што работат врз основа на лиценца за јавна употреба доделена според Irish Aviation Authority Act
1993 како што е изменет со Air Navigation и Transport (Amendment) Act, 1998, и на кои сите закажани авионски
услуги се извршуваат со авиони за јавен транспорт на патници, пошта и товар.

Италија
— AAAVTAG.
— Управувачки субјекти формирани со посебни закони.

— Субјекти што управуваат со аеродромски објекти врз основа на концесија доделена според член 694 од Codice
della navigazione, Кралска уредба број 347 од 30 март 1942.
— R.A.I. Registro Aeronautico Italiano.

Луксембург
— Aéroport du Findel.

Холандија
— Aеродроми што работат согласно член 18 и следните членови од Luchtvaartwet.

Австрија
— Субјекти овластени да обезбедуваат аеродромски услуги според the Luftfahrtgesetz, BGBl. Број 253/1957, како што е
изменето.

Португалија
— ANA - Aeroportos de Portugal, S.A., формирано според Уредба со законска сила број 404/98 од 18 декември 1998.
— NAV - Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., формирано според Уредба со законска сила
број 404/98 од 18 декември 1998.
— ANAM - Aeroportos e Navegaç ã o Aérea da Madeira, S. A., формирано според Уредба со законска сила број
453/91 од 11 декември 1991.

Финска
— Аеродроми управувани од ’Ilmailulaitos/Luftfartsverket‘, или од општинско или јавно претпријатие
според
ilmailulaki/luftfartslagen (281/1995).

Шведска
— Аеродроми во јавна сопственост и управувани во согласност со luftfartslagen (1957:297).
— Аеродроми во приватна сопственост и управувани според лиценца за управување според законот, каде што
оваа лиценца одговара на критериумите од член 2(3) од директивата.

Обединетото Кралство
— Локални власти што вршат експлоатација на географска област за целите на обезбедување аеродромски и
други терминални услуги за превозниците по воздушен пат.
— Аеродромски оператор во рамките на значењето на Airports Act 1986 според кој управувањето со
аеродром е предмет на економска регулатива според дел IV од тој закон.
— Аеродромски оператор во рамките на значењето на Airports Act 1986 според кој управувањето со
аеродром е предмет на економска регулатива според дел IV од тој закон.
— Highland и Islands Airports Limited.
— Аеродромски оператор во рамките на значењето на Airports (Northern Ireland) Order 1994.

АНЕКС XI

ЛИСТА НА ЗАКОНИ НА ЗАЕДНИЦАТА ОД ЧЛЕН 30 (3)
A. ПРЕНОС ИЛИ ДИСТРИБУЦИЈА НА ГАС ИЛИ ТОПЛИНА
Директива 98/30/EЗ на Европскиот парламент и Советот од 22 јуни 1998 во врска со заедничките правила за
внатрешниот пазар за природен гас(1)
Б. ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНОС ИЛИ ДИСТРИБУЦИЈА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Директива 96/92/EЗ на Европскиот парламент и Советот од 19 декември 1996 година во врска со
заедничките правила за внатрешниот пазар за електрична енергија (2)
В. ПРОИЗВОДСТВО, ПРЕНОС ИЛИ ДИСТРИБУЦИЈА НА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ

Г. ДОГОВОРНИ СУБJЕКТИ НА ПОЛЕТО НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ УСЛУГИ

Д. ДОГОВОРНИ СУБJЕКТИ НА ПОЛЕТО НА УРБАНИ ЖЕЛЕЗНИЧКИ, ТРАМВАЈСКИ, ТРОЛЕЈБУСКИ ИЛИ
ШИНОБУСКИ УСЛУГИ

Ѓ. ДОГОВОРНИ СУБJЕКТИ НА ПОЛЕТО НА ПОШТЕНСКИ УСЛУГИ
Директива 97/67/EЗ на Европскиот парламент и Советот од 15 декември 1997 година во врска со
заедничките правила за развој на внатрешниот пазар за поштенски услуги на Заедницата и за подобрување
на квалитетот на услугата(3)
Е. ИСТРАЖУВАЊЕ И ЕКСТРАКЦИЈА НА НАФТА ИЛИ ГАС
Директива 94/22/EЗ на Европскиот парламент и на Советот од 30 мај 1994 година за условите за доделување
и користење овластувања за испитување, истражување и производство на јаглероводороди(4)
Ж. ИСТРАЖУВАЊЕ И ЕКСТРАКЦИЈА НА ЈАГЛЕН ИЛИ ДРУГИ ЦВРСТИ ГОРИВА

З. ДОГОВОРНИ СУБJЕКТИ НА ПОЛЕТО НА МОРСКИ ИЛИ ВНАТРЕШНИ ПРИСТАНИШТА ИЛИ ДРУГА ТЕРМИНАЛНА
ОПРЕМА

Ѕ. ДОГОВОРНИ СУБJЕКТИ НА ПОЛЕТО НА АЕРОДРОМСКИ ИНСТАЛАЦИИ

(1)

OJ
OJ
(3)
OJ
(4)
OJ
(2)

L
L
L
L

204, 21.7.1998, стр. 1.
27, 30.1.1997, стр. 20.
15, 21.1.1998, стр. 14. Директива последен пат изменета со Директива 2002/39/EЗ (OJ L 176, 5.7.2002, стр. 21)
164, 30.6.1994, стр. 3.

АНЕКС XII
ЛИСТА НА АКТИВНОСТИ КАКО ШТО Е ОПРЕДЕЛЕНО ВО ЧЛЕН 1(2), (б)(1)
НАЦЕ (1)
ДЕЛ Ѓ
Група

ГРАДЕЖНИШТВО
Класа

Предмет

ЦПВ-код
Забелешки

Оддел

Градежништво

45
45.1
45.11

45.12

45.2

(1)

Овој оддел вклучува:
изградба на нови згради и работи,
обновување и вообичаени поправки

45000000

Подготовка на теренот

45100000

Уривање и уништување Оваа класа вклучува:
згради; поместување на — уривање згради и други објекти
земјиште
— расчистување градежни локации
— поместување на земјиштето:
ископување, пополнување, израмнување
и класификување на градежните
локации, ископување ровови,
отстранување карпи, уништување, итн.
— подготовка на теренот за рударски
работи:
отстранување на прекумерниот товар и
други активности и подготвување на
минерални наоѓалишта и локации
Оваа класа, исто така, вклучува: —
изградба на одвод на теренот - дренажа
на земјоделско и шумско земјиште
Пробно дупчење и
Оваа класа вклучува:
пробивање
— пробно дупчење, пробно пробивање и
земање примерок од почвата за
градежни, геофизички, геолошки и
слични цели
Оваа класа исклучува:
— дупчење бунари за нафта и гас, види
11.20
— дупчење бунари за вода, види 45.25 вметнување прстени, види 45.25
— истражување нафтени и гасни полиња,
геофизички, геолошки и сеизмички
премери, види 74.20
Изградба на целосни
конструкции или нивни
делови, градежништво

45110000

Во случај на каква било разлика во толкувањето меѓу ЦПВ и НАЦЕ, важи номенклатурата на НАЦЕ.

45120000

45200000

НАЦЕ (1)
ДЕЛ Ѓ

Оддел

ГРАДЕЖНИШТ
ВО
ЦПВ-код

Група

Класа

45.21

Предмет

Општо градење згради
и градежни работи

Забелешки

Оваа класа вклучува:

45210000

изградба на сите видови згради
изградба на градежни конструкции
мостови, вклучувајќи ги и оние за
надвозници,
вијадукти,
тунели
и
подвозници,
далекуводи,
комуникациски и далноводи
урбани цевководи, урбани комуникации
и далноводи;
помошни урбани работи
склопување
и
подигнување
префабрикувани конструкции на теренот
Оваа класа исклучува:
услужни активности за екстракција на
нафта и гас, види 11.20
подигнување комплетни префабрикувани
конструкции
од
самопроизведени
делови, кои не се бетонски, види оддели
20, 26 и 28 градежни работи, покрај
згради,
за
стадиони,
базени,
гимнастички сали, тениски игралишта,
терени за голф и други спортски
инсталации, види 45.23
Градежна инсталација, водовод
45.3 завршување на изградбата,
види 45.4
архитектонски и инженерски активности,
види 74.20
управување со проект за изградба, види
74.20

45.22

Подигнување
покриви и рамки

Оваа класа
вклучува:
подигнување
конструкции на
покриви и
покриви и
изолација

45.23

Изградба
на
автопатишта,
патишта,
авионски
писти
и
спортски
објекти

Оваа класа вклучува:
изградба на автопатишта, улици,
патишта, други возни и пешачки патеки
изградба на железнички
конструкции и авионски писти
градежни работи, покрај згради, за
стадиони, базени, гимнастички сали,
тениски игралишта, терени за голф и
други спортски инсталации
бојосување на ознаки на површината на
патот и паркинзите
Оваа класа исклучува:
прелиминарно поместување на
земјиштето, види 45.11

45220000

НАЦЕ (1)
ДЕЛ Ѓ
Група

ГРАДЕЖНИШТВО
Класа

Предмет

ЦПВ-код
Забелешки

Оддел

45.24 Конструкција на
проекти за вода

45.25

Други градежни работи
што вклучуваат
специјални занаети

45.31

Инсталација на
електрични водови и
приклучоци

Оваа класа вклучува изградба на
следново:
водени патишта, пристанишни и речни
работи, пристаништа (марини), системи за
заклучување итн.
Брани и насипи при кои се врши
површинско ископување
Оваа класа вклучува:
градежни активности што се
специјализирани за еден аспект што е
заеднички за различни видови структури
и кои бараат специјализирани
квалификации или опрема:
изградба на темели, вклучувајќи набивање
на земјиштето
дупчење и изградба на бунари за вода,
вметнување прстени,
подигнување челични елементи што не се
самостојно произведени
Свиткување челик, редење тули и камења
подигнување и демонтирање скелиња и
работни платформи, вклучувајќи
најмување скелиња и работни платформи
Подигнување оџаци и индустриски печки.
Оваа класа исклучува:
најмување скелиња без подигнување и
расклопување, види 71.32

Градежна инсталација

45.3

45240000

45250000

45300000
Оваа класа вклучува:
инсталација во згради или други градежни
проекти на:
електрични водови и приклучоци,
телекомуникациски системи, електрични
системи за греење, станбени антени,
противпожарни аларми, аларми против
кражби, лифтови и ескалатори,
громобрани итн.

45310000

НАЦЕ (1)
ДЕЛ Ѓ
Група

ГРАДЕЖНИШТВО
Класа

Предмет

ЦПВ-код
Забелешки

Оддел

45.32

Изолациски работи

45.33

Водоводна инсталација

45.34

Друга градежна
инсталација

АСА
45.41

45.42

Оваа класа вклучува:
инсталација на термичка, звучна и
вибрациска изолација во згради или други
градежни проекти:
Оваа класа исклучува: поставување
системи за водоотпорност, види 45.22
Оваа класа вклучува:
инсталација во згради или други градежни
проекти на:
приклучоци за гас на водоводна и
санитарна опрема
опрема и цевки за греење, вентилација,
ладење или климатизирање
системи за прскање. Оваа класа исклучува:
инсталација на електрични системи за
греење, види 45.31
Оваа класа вклучува:
инсталација на системи за осветлување и
сигнализација за патишта, пруги,
аеродроми и пристаништа
инсталација во згради или други градежни
проекти за приклучоци и уреди н.е.ц:

45320000

45330000

45340000

Завршување на зграда

45400000

Малтерисување

45410000

Оваа класа вклучува:
нанесување во згради или во други
градежни проекти внатрешен и
надворешен малтер или гипс, вклучувајќи
поврзани стругарски материјали
Инсталација на столарија Оваа класа вклучува:
инсталација на врати, прозорци, рамки за
врати и прозорци, монтирани кујни,
скалила, приклучоци и слично, од дрво и
од други материјали
довршување на интериери, како што се
тавани, дрвени ѕидни облоги, мобилни
прегради итн.
Оваа класа исклучува:
поставување паркети и други дрвени
подни облоги, види 45.43

45420000

НАЦЕ (1)
ДЕЛ Ѓ
Група

ГРАДЕЖНИШТВО
Класа

Предмет

ЦПВ-код
Забелешки

Оддел

45.43

Подни и ѕидни облоги

45.44

Бојосување и
застаклување

45.45

Друго довршување на
зграда

45.5
45.50

(1)

Најмување градежна
опрема или опрема за
уривање со оператор
Најмување градежна
опрема или опрема за
уривање со оператор

Оваа класа вклучува:
поставување, поплочување, закачување
или вклопување на следново во згради
или други градежни проекти:
керамички, бетонски ѕидни или подни
плочки, или ѕидни и подни плочки од
режан камен
паркет и други дрвени подни облоги,
теписи и подни облоги од линолеум,
вклучувајќи од гума или пластика
подни или ѕидни облоги од терацо,
мермер, гранит или чакал
тапети
Оваа класа вклучува: внатрешно и
надворешно бојосување на згради,
бојосување на градежни структури,
поставување стакла, огледала итн. Оваа
класа исклучува: поставување прозорци,
види 45.42
Оваа класа вклучува:
поставување приватни базени, чистење со
пареа, чистење со песочен млаз и слични
активности за екстериери
друго довршување на зграда и завршни
работи н.е.ц
Оваа класа исклучува:
внатрешно чистење на згради и други
објекти, види 74.70

45430000

45440000

45450000

45500000
Оваа класа исклучува:
најмување градежни машини или
машини за уривање и опрема без
оператори, види 71.32

45500000

Регулатива на Советот (EEЗ) број 3037/90 од 9 октомври 1990 година за статистичка класификација на економските активности во Европската заедница (OJ
L 293, 24.10.1990, стр. 1), регулатива како што е последен пат изменета со Регулатива на Комисијата (EEЗ) бр. 761/93 (OJ L 83, 3.4.1993, стр. 1)

АНЕКС XIII

ИНФОРМАЦИИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ВКЛУЧАТ ВО ИЗВЕСТУВАЊАТА ЗА ДОГОВОР

A. ОТВОРЕНИ ПОСТАПКИ

1. Име, адреса, телеграфска адреса, електронска адреса, телефонски број, број на телекс и телефакс на договорниот
субјект.
2. Кога е соодветно, да се наведе дали договорот е резервиран за заштитените работилници или дали неговите
резултати се резервирани во контекст на заштитните програми за вработување.
3. Природата на договорот (набавки, работи или услуги, каде што е соодветно, да се наведе дали станува збор
за рамковна спогодба или за динамичен систем на набавки).

Категорија на услугата во рамките на значењето на Анекс XVII A или XVII Б и опис (референтен број/броеви од
номенклатурата).
Каде што е соодветно, да се наведе дали тендерите се потребни за купување, закуп, најмување или
купување на рати или некоја комбинација од нив.
4. Место на испорака, локација или место на извршување на услугата.
5. За набавки и работи:
(a) Природата и количината на стоките што се набавуваат (референтен број/броеви од номенклатурата,
вклучувајќи какви било опции за понатамошна набавка и, доколку е можно, проценетата вредност за
искористување на овие опции, како и бројот на обновени договори доколку има. Во случај на обновени
договори, исто така, доколку е можно, процена на времето на подоцнежните повици за поднесување понуди
за стоките што треба да се купат или природата и степенот на услугите што треба да се обезбедат и општата
природа на работата (референтен број/броеви од номенклатурата).
(b) Наведување дали доставувачите можат да поднесуваат понуди за некои и/или за сите потребни стоки.
Доколку, за договорите за работи, работата или договорот е поделен на неколку лотови, редоследот по
големина на различните лотови и можноста да се поднесе понуда за еден, за неколку или за сите
лотови;
(в) За договори за работи: информации во врска со целта на работата или договорот, каде што договорот,
исто така, вклучува подготвување проекти.
6. За услуги:
(a) Природата и количината на стоките што се обезбедуваат, вклучувајќи какви било опции за
понатамошна набавка и, доколку е можно, проценетoто време за искористување на овие опции, како и
бројот на обновени договори доколку има.
Во случај на обновени договори, исто така, доколку е можно, процена на времето на подоцнежните повици за
поднесување понуди за услугите што треба да се набават;
(b) Наведување дали извршувањето на услугата е резервирано, со закон, регулатива, или административна
програма, за конкретна професија;
(c) Повикување на законот, регулативата или административната одредба;
(d) Наведување дали правните лица треба да ги наведат имињата и професионалните квалификации на
персоналот што ќе биде одговорен за извршување на услугата;
(e) Наведување дали вршителите на услуги можат да поднесат понуда за дел од односната услуга.
7. Онаму каде што е познато, наведување дали е дадено одобрување за поднесување алтернативни понуди.
8. Временските рокови за испорака или завршување или траење на договорот за услуги и, колку што е можно, датумот на
започнување.

9. (а) Адреса од која може да се побараат договорните документи и дополнителни документи;
(б) Каде што е соодветно, износот и условите на плаќање на сумата што треба да се плати за да се добијат такви
документи.
10. (а) Краен датум за примање на понудите или индикативните понуди кога се воведува динамичен систем на набавување;
(b) адреса на која треба да се испратат;
(c) јазик или јазици на кои треба да бидат составени.
11. (а) Онаму каде шо е изводливо, лицата што се овластени да бидат присутни на
отворањето на понудите; (б) датум, време и место на отворањето.
12. Онаму каде што е изводливо, какви било потребни депозити и гаранции.
13. Главните услови во врска со финансирање и плаќање и/или повикувања на одредбите во кои тие се содржат.
14. Онаму каде што е соодветно, законската форма што треба да ја добијат групациите на економски оператори
на кои им се доделува договорот.
15. Минималните економски и технички услови што се бараат од економскиот оператор на кој му се доделува договорот.
16. Период во текот на кој понудувачот е должен да ја држи понудата отворена.
17. Онаму каде што е соодветно, конкретни услови на кои подлежи извршувањето на договорот.
18. Критериуми од член 55 што се применуваат за доделување на договорот: ’најниска цена‘ или
’економски најповолна понуда‘. Критериумите што ја претставуваат економски најповолната понуда, како и
нивната важност или, онаму каде што е соодветно, редоследот на важност на овие критериуми се спомнува
онаму каде што тие не се појавуваат во спецификациите.
19. Онаму каде што е соодветно, повикување на објавувањето во Службен весник на Европската унија на
периодичното информативно известување или известувањето за објавување на ова известување за
профилот на купувачот на кој се однесува овој договор.
20. Име и адреса на телото што е одговорно за жалби и, онаму каде што е соодветно, постапка на
посредување. Прецизни информации во врска со временските рокови за поднесување жалби или, доколку
треба, име, адреса, телефонски број, број на телефакс и и-мејл адреса на секторот од кој може да се
добијат овие информации.
21. Време на испраќање на известувањето од договорниот субјект.
22. Датум на прием на известувањето од Канцеларијата за официјални публикации на Европските заедници (треба
да го обезбеди таа канцеларија).
23. Сите други релевантни информации.

Б. ОГРАНИЧЕНА ПОСТАПКА
1. Име, адреса, телеграфска адреса, електронска адреса, телефонски број, број на телекс и телефакс на договорниот
субјект.
2. Кога е соодветно, да се наведе дали договорот е резервиран за заштитените работилници или дали неговите
резултати се резервирани во контекст на заштитните програми за вработување.
3. Природата на договорот (стоки, работи или услуги, каде што е соодветно, да се наведе дали станува збор за
рамковна спогодба).
Категорија на услугата во рамките на значењето на Анекс XVII A или XVII Б и опис (референтен број/броеви од
номенклатурата).

Каде што е соодветно, да се наведе дали тендерите се потребни за купување, закуп, најмување или
купување на рати или некоја комбинација од нив.

4. Место на испорака, локација или место на извршување на услугата.

5. За стоки и работи:

(a) Природата и количината на стоките што се обезбедуваат (референтен број/броеви од номенклатурата,
вклучувајќи какви било опции за понатамошна набавка и, доколку е можно, проценетата вредност за
искористување на овие опции, како и бројот на обновени договори доколку има. Во случај на обновени
договори, исто така, доколку е можно, процена на времето на подоцнежните повици за поднесување понуди
за стоките што треба да се купат или природата и степенот на услугите што треба да се обезбедат и општата
природа на работата (референтен број/броеви од номенклатурата).

(b) Наведување дали доставувачите можат да поднесуваат понуди за некои и/или за сите потребни стоки.
Доколку, за договорите за работи, работата или договорот е поделен на неколку лотови, редоследот по
големина на различните лотови и можноста да се поднесе понуда за еден, за неколку или за сите
лотови;
(в) Информации во врска со целта на работата или договорот, каде што договорот, исто така, вклучува
подготвување проекти.

6. За услуги:
(a) Природата и количината на стоките што се обезбедуваат, вклучувајќи какви било опции за
понатамошна набавка и, доколку е можно, проценетoто време за искористување на овие опции, како и
бројот на обновени договори доколку има.
Во случај на обновени договори, исто така, доколку е можно, процена на времето на подоцнежните
повици за поднесување понуди за услугите што треба да се набават;
(b) Наведување дали извршувањето на услугата е резервирано, со закон, регулатива, или административна
програма, за конкретна професија;
(c) Повикување на законот, регулативата или административната одредба;
(d) Наведување дали правните лица треба да ги наведат имињата и професионалните квалификации на
персоналот што ќе биде одговорен за извршување на услугата;
(e) Наведување дали вршителите на услуги можат да поднесат понуда за дел од односната услуга.
7. Онаму каде што е познато, наведување дали е дадено одобрување за поднесување алтернативни понуди.
8. Временските рокови за испорака или завршување или траење на договорот за услуги и, колку што е можно, за
започнување.
9. Онаму каде што е соодветно, законската форма што треба да ја добијат групациите на економски оператори
на кои им се доделува договорот.
10. (а) Крајниот датум за прием на барањата за учество;
(b) адреса на која треба да се испратат;
(c) јазик или јазици на кои треба да бидат составени.
11. Краен датум за испраќање на повиците за учество на тендер.
12. Онаму каде што е изводливо, какви било потребни депозити и гаранции.
13. Главните услови во врска со финансирање и плаќање и/или повикувања на одредбите во кои тие се содржат.

14. Информации во врска со позицијата на економскиот оператор и минималните економски и технички
услови што се бараат од него.

15. Критериуми од член 55 што се применуваат за доделување на договорот: ’најниска цена‘ или ’економски
најповолна понуда‘. Критериумите што ја претставуваат економски најповолната понуда, како и нивната
важност или, онаму каде што е соодветно, редоследот на важност на овие критериуми се спомнува онаму
каде што тие не се појавуваат во спецификациите или нема да бидат наведени во повикот за учество на
тендер.

16. Онаму каде што е соодветно, конкретни услови на кои подлежи извршувањето на договорот.

17. Онаму каде што е соодветно, повикување на објавувањето во Службен весник на Европската унија на
периодичното информативно известување или известувањето за објавување на ова известување за
профилот на купувачот на кој се однесува овој договор.

18. Име и адреса на телото што е одговорно за жалби и, онаму каде што е соодветно, постапка на
посредување. Прецизни информации во врска со временските рокови за поднесување жалби или,
доколку треба, име, адреса, телефонски број, број на телефакс и и-мејл адреса на службата од која може
да се добијат овие информации.

19. Време на испраќање на известувањето од договорните субјекти.

20. Датум на прием на известувањето од Канцеларијата за официјални публикации на Европските заедници
(треба да го обезбеди таа канцеларија)

21. Сите други релевантни информации

В. ПОСТАПКА СО НЕПОСРЕДНО СПОГОДУВАЊЕ

1. Име, адреса, телеграфска адреса, електронска адреса, телефонски број, број на телекс и телефакс на договорниот
субјект.

2. Кога е соодветно, да се наведе дали договорот е резервиран за заштитените работилници или дали неговите
резултати се резервирани во контекст на заштитните програми за вработување.
3. Природата на договорот (стоки, работи или услуги, каде што е соодветно, да се наведе дали станува збор за
рамковна спогодба).
Категорија на услугата во рамките на значењето на Анекс XVII A или XVII Б и опис (референтен број/броеви од
номенклатурата).
Каде што е соодветно, да се наведе дали тендерите се потребни за купување, закуп, најмување или
купување на рати или некоја комбинација од нив.

4. Место на испорака, локација или место на извршување на услугата.

5. За стоки и работи:

(a) Природата и количината на стоките што се обезбедуваат (референтен број/броеви од номенклатурата,
вклучувајќи какви било опции за понатамошна набавка и, доколку е можно, проценетата вредност за
искористување на овие опции, како и бројот на обновени договори доколку има. Во случај на обновени
договори, исто така, доколку е можно, процена на времето на подоцнежните повици за поднесување понуди
за стоките што треба да се купат или природата и степенот на услугите што треба да се обезбедат и општата
природа на работата (референтен број/броеви од номенклатурата).
(b) Наведување дали доставувачите можат да поднесуваат понуди за некои и/или за сите потребни стоки.
Доколку, за договорите за работи, работата или договорот е поделен на неколку лотови, редоследот по
големина на различните лотови и можноста да се поднесе понуда за еден, за неколку или за сите
лотови;

(в) За договори за работи: информации во врска со целта на работата или договорот, каде што договорот,
исто така, вклучува подготвување проекти.

6. За услуги:
(a) Природата и количината на стоките што се обезбедуваат, вклучувајќи какви било опции за
понатамошна набавка и, доколку е можно, проценетoто време за искористување на овие опции,
како и бројот на обновени договори доколку има.
Во случај на обновени договори, исто така, доколку е можно, процена на времето на подоцнежните
повици за поднесување понуди за услугите што треба да се набават;
(b) Наведување дали извршувањето на услугата е резервирано, со закон, регулатива, или административна
програма, за конкретна професија;
(c) Повикување на законот, регулативата или административната одредба;
(d) Наведување дали правните лица треба да ги наведат имињата и професиоанлните квалификации на
персоналот што ќе биде одговорен за извршување на услугата;
(e) Наведување дали вршителите на услуги можат да поднесат понуда за дел од односната услуга.
7. Онаму каде што е познато, наведување дали е дадено одобрување за поднесување алтернативни понуди.
8. Временските рокови за испорака или завршување или траење на договорот за услуги и, колку што е можно, за
започнување.
9. Онаму каде што е соодветно, законската форма што треба да ја добијат групациите на економски
оператори на кои им се доделува договорот.
10. (а) Крајниот датум за прием на барањата за учество;
(b) адреса на која треба да се испратат;
(c) јазик или јазици на кои треба да бидат составени.
11. Онаму каде што е соодветно, какви било потребни депозити и гаранции.
12. Главните услови во врска со финансирање и плаќање и/или повикувања на одредбите во кои тие се содржат.
13. Информации во врска со позицијата на економскиот оператор и минималните економски и технички
услови што се бараат од него.
14. Критериуми од член 55 што се применуваат за доделување на договорот: ’најниска цена‘ или ’економски
најповолна понуда‘. Критериумите што ја претставуваат економски најповолната понуда, како и нивната
важност или, онаму каде што е соодветно, редоследот на важност на овие критериуми се спомнува онаму
каде што тие не се појавуваат во спецификациите или нема да бидат наведени во повикот за спогодување.
15. Онаму каде што е соодветно, имињата и адресите на економските оператори што се веќе избрани од договорниот субјект.
16. Онаму каде што е изводливо, датумот/датумите на претходните публикации во Службен весник на Европската унија.
17. Онаму каде што е соодветно, конкретни услови на кои подлежи извршувањето на договорот.
18. Онаму каде што е соодветно, повикување на објавувањето во Службен весник на Европската унија на
периодичното информативно известување или известувањето за објавување на ова известување за
профилот на купувачот на кој се однесува овој договор.
19. Име и адреса на телото што е одговорно за жалби и, онаму каде што е соодветно, постапка на
посредување. Прецизни информации во врска со временските рокови за поднесување жалби или,
доколку треба, име, адреса, телефонски број, број на телефакс и и-мејл адреса на службата од која може
да се добијат овие информации.
20. Време на испраќање на известувањето од договорниот субјект.
21. Датум на прием на известувањето од Канцеларијата за официјални публикации на Европските заедници
(треба да го обезбеди таа канцеларија)
22. Сите други релевантни информации
Г. ПОЕДНОСТАВЕНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ДОГОВОР ЗА ПРИМЕНА ПРИ ДИНАМИЧЕН СИСТЕМ НА НАБАВУВАЊЕ(1)
1. Земја на договорниот субјект.
2. Име и и-мејл адреса на договорниот субјект.
3. Повикување при објавувањето на известувањето за договор при динамичен систем на набавување.
(1)

Со цел прием во системот за да може подоцна да учествува во повикот за учество на тендер за конкретниот договор.

4. И-мејл адреса на која се достапни договорните документи и дополнителни документи поврзани со
динамичниот систем на купување.
5. Предмет на договорот, опис со референтен број/броеви од ЦПВ-номенклатурата и количина и големина на
договорот што ќе се додели.
6. Временска рамка за поднесување индикативни понуди.

АНЕКС XIV

ИНФОРМАЦИИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ВКЛУЧАТ ВО ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ПОСТОЕЊЕ КВАЛИФИКАЦИСКИ
СИСТЕМ
1. Име, адреса, телеграфска адреса, електронска адреса, телефонски број, број на телекс и телефакс на договорниот
субјект.
2. Кога е соодветно, да се наведе дали договорот е резервиран за заштитените работилници или дали неговите
резултати се резервирани во контекст на заштитните програми за вработувње.
3. Целта на квалификацискиот систем (опис на стоките, услугите или работите или нивните категории што
ќе се набават преку системот - референтен број/броеви од номенклатурата).
4. Услови што треба да ги исполнат економските оператори во поглед на нивните квалификации според системот
и методите според кои ќе се верификува секој од тие услови. Онаму каде што описот на таквите услови и
методи на верификација е голем и базиран на документи што им се достапни на заинтересираните економски
оператори, доволно е резиме на главните услови и методи и повикување на тие документи.
5. Период на важење на квалификацискиот систем и формалностите за негово обновување.
6. Упатување на фактот дека известувањето претставува повик за прибирање понуди.
7. Адреса на која може да се добијат дополнителни информации и документација во врска со
квалификацискиот систем (доколку се разликува од адресата спомната под 1).
8. Име и адреса на телото што е одговорно за жалби и, онаму каде што е соодветно, постапка на посредување.
Прецизни информации во врска со временските рокови за поднесување жалби или, доколку треба, име,
адреса, телефонски број, број на телефакс и и-мејл адреса на службата од која може да се добијат овие
информации.
9. Онаму каде што се познати, критериуми од член 55 што се применуваат за доделување на договорот:
'најниска цена‘ или ’економски најповолна понуда‘. Критериумите што ја претставуваат економски
најповолната понуда, како и нивната важност или, онаму каде што е соодветно, редоследот на важност на овие
критериуми се спомнува онаму каде што тие не се појавуваат во спецификациите или нема да бидат наведени во
повикот за спогодување.
10. Сите други релевантни информации.

АНЕКС XV A
ИНФОРМАЦИИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ВКЛУЧАТ ВО
ПЕРИОДИЧНОТО ИНДИКАТИВНО ИЗВЕСТУВАЊЕ
I. НАСЛОВИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ПОПОЛНАТ ЗА СИТЕ КЛАСИ
1. Име, адреса, телеграфска адреса, електронска адреса, телефонски број, број на телекс и телефакс на
договорниот субјект или службата од која можат да се добијат дополнителни информации.
2. (а) За договори за стоки: природата и количината или вредноста на услугите или производите што треба да се
обезбедат (референтен број/броеви од номенклатурата).

(b) За договори за работи: природата и големината на услугите што треба да се обезбедат, општите
карактеристики на работата или на лотовите со упатување на работата (референтен број/броеви од
номенклатурата).
(c) За договори за услуги: планирана вкупна набавка во секоја од категориите услуги наведени во Анекс
XVII A (референтен број/броеви од номенклатурата).
3. Датумот на испраќање на известувањето или на испраќање на известувањето за објавување на ова известување за
профилот на купувачот.
4. Датум на прием на известувањето од Канцеларијата за официјални публикации на Европските заедници
(треба да го обезбеди таа канцеларија).
5. Сите други релевантни информации.

II. ИНФОРМАЦИИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ОБЕЗБЕДАТ КОГА ИЗВЕСТУВАЊЕТО СЕ КОРИСТИ КАКО
СРЕДСТВО ЗА ПОВИК ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ИЛИ ДОЗВОЛУВА НАМАЛУВАЊЕ НА
ВРЕМЕНСКИТЕ РОКОВИ ЗА ПРИЕМ НА ПОНУДИТЕ
6. Упатување на фактот дека заинтересираните доставувачи треба да го информираат субјектот за својот
интерес за договорот или договорите.
7. Кога е соодветно, да се наведе дали договорот е резервиран за заштитените работилници или дали
неговите резултати се резервирани во контекст на заштитните програми за вработувње.
8. Временскиот рок за прием на апликациите за повик за учество на тендер или во преговори.
9. Природата и количината на стоките што се обезбедуваат или општата природа на работата или
категоријата на услуга во рамките на значењето на анекс XVII A и опис во кој се наведува дали е
предвидена рамковна спогодба/спогодби, вклучувајќи какви било опции за понатамошна набавка и
проценетoто време за искористување на овие опции, како и бројот на обновени договори доколку има. Во
случај на обновени договори, исто така, процена на времето на подоцнежните повици за поднесување
понуди.
10. Да се наведе дали е вклучено купување, закуп, најмување или купување на рати или некоја комбинација од нив.
11. Временските рокови за испорака или завршување или траење на договорот за услуги и, колку што е можно, за
започнување.
12. Адреса на која заинтересираните претпријатија треба да ги испратат своите
известувања за интерес во писмена форма.
Временско ограничување за прием на известувањата за интерес.
Јазик или јазици дозволени за презентирање на кандидатурите или понудите.
13. Економските или техничките услови и финансиски и технички гаранции што се бараат од доставувачите.
14. (а) Проценет датум за започнување на постапката за доделување во врска со договорот или договорите (доколку е
познат);
(b) Вид на постапка за доделување (органичена или со непосредно спогодување);

(c) Износ и детали за плаќање за секоја сума што треба да се плати за да се добијат документи во врска со
консултацијата.

15. Онаму каде што е соодветно, конкретни услови на кои подлежи извршувањето на договорот.
16. Име и адреса на телото што е одговорно за жалби и, онаму каде што е соодветно, постапка на посредување. Прецизни
информации во врска со временските рокови за поднесување жалби или, доколку треба, име, адреса, телефонски број,
број на телефакс и и-мејл адреса на службата од која може да се добијат овие информации.
17. Онаму каде што се познати, критериуми од член 55 што се применуваат за доделување на договорот: ’најниска цена‘
или ’економски најповолна понуда‘. Критериумите што ја претставуваат економски најповолната понуда, како и
нивната важност или, онаму каде што е соодветно, редоследот на важност на овие критериуми се спомнува онаму каде
што тие не се појавуваат во спецификациите или нема да бидат наведени во повикот за потврдување на интерес од член
47(5) или во повикот за учество на тендер или за спогодување.

АНЕКС XV Б

ИНФОРМАЦИИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ВКЛУЧАТ ВО ИЗВЕСТУВАЊАТА ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА
ПЕРИОДИЧНО ИНДИКАТИВНО ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОФИЛОТ НА КУПУВАЧОТ КОЕ НЕ СЕ
КОРИСТИ КАКО СРЕДСТВО ЗА ПОВИК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДИ
1.
2.
3.
4.

Земја на договорниот субјект.
Име на договорниот субјект.
Интернет-адреса на ’профилот на купувачот’ (УРЛ).
Референтен број/броеви од ЦПВ-номенклатурата.

АНЕКС XVI
ИНФОРМАЦИИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ВКЛУЧАТ ВО
ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОГОВОР
I. Информации за објавување во Службен весник на Европската унија(1)
1. Име и адреса на договорниот субјект.
2. Природата на договорот (набавки, работи или услуги и референтен број/броеви од номенклатурата;,
каде што е соодветно, да се наведе дали станува збор за рамковна спогодба).
3. Барем збирно наведување на природата и количината на производите, работите или услугите што се обезбедуваат.
4. (а) Форма на повик за прибирање понуди (известување за постоењето систем на квалификации; периодично
известување; повик за поднесување понуди);

(b) Упатување на објавувањето на известувањето во Службен весник на Европската унија;
(c) Во случај на договори доделени пред претходен повик за поднесување понуди, наведување на
релевантната одредба од член 40(3) или член 32.
5. Постапка за доделување договор (отворена, ограничена или со непосредно спогодување).
6. Број на добиени понуди.
7. Датум на доделување на договорот.
8. Цената што е платена за купувања распродажба според член 40(3)(ѕ).
9. Име и адреса на економскиот оператор/оператори.
10. Да се наведе, онаму каде што е соодветно, дали е склучен или може да биде склучен договор со подизведувачи.
II. Цената што е платена или цените на највисоките и најниските понуди што се земени предвид при доделување на
договорот.
12. Име и адреса на телото што е одговорно за жалби и, онаму каде што е соодветно, постапка на
посредување. Прецизни информации во врска со временските рокови за поднесување жалби или,
доколку треба, име, адреса, телефонски број, број на телефакс и и-мејл адреса на службата од која
може да се добијат овие информации.
13. Незадолжителни информации:
— вредност и дел од договорот за кој е или може да се склучи поддоговор со трети страни,
— критериуми за доделување.
11. Информации што не се наменети за објавување.
14. Број на доделени договори (онаму каде што договорот е поделен на неколку доставувачи).
15. Вредноста на секој доделен договор.
16. Земја на потекло на производот или услугата (потекло од Заедницата или надвор од Заедницата;
доколку е надвор од Заедницата, расчленето според трета земја).
17. Какви критериуми за доделување биле применети (економски најповолна понуда; најниска цена)?
18. Дали договорот е доделен на понудувач кој поднел алтернативна понуда, во согласност со член 36(1)?
19. Дали некои понуди се исклучени врз основа на тоа дека биле неевообичаено ниски, во согласност со член 57?
20. Датум на испраќање на известувањето од договорниот субјект.
21. Во случај на договори за услугите наведени во Анекс XVII Б, согласност од договорниот субјект за објавување на
известувањето (член 43(4)).

(1)

Информациите во насловите 6, 9 и 11 се сметаат за информации што не се наменети за објавување кога субјектот што го доделува договорот смета дека
нивното објавување може да биде штетно за чувствителен комерцијален интерес.

АНЕКС XVII А (1)

УСЛУГИ ВО РАМКИТЕ НА ЗНАЧЕЊЕТО НА ЧЛЕН 31
Категорија
Предмет
бр.
1
Услуги на одржување и поправка
2

3
4
5

Од 50100000 до 50982000 (освен 50310000 до 50324200 и
50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)
Од 60112000-6 до 60129300-1 (освен 60121000 до
60121600, 60122200-1, 60122230-0), и од 64120000-3 до
64121200-2

73 (освен 7321)

Од 62100000-3 до 62300000-5
(освен 62121000-6, 62221000-7)
60122200-1, 60122230-0
62121000-6, 62221000-7
Од 64200000-8 до 64228200-2,
72318000-7, и од 72530000-9 до
72532000-3
Од 66100000-1 до 66430000-3 и од
67110000-1 до 67262000-1 ( 3 )

71235, 7321
752

освен 81, 812, 814

7

8

Услуги на истражување и развој(4)

85

9

Сметководствени, ревизорски и
книговодствени услуги
Услуги на истражување на пазарот и
анкети на јавното мислење
Менаџмент консалтинг-услуги(5) и слични
услуги

862

10
11

ЦПВ-референтен бр.

6112, 6122, 633,
886
712 (освен
71235), 7512,
87304

Финансиски услуги: (а) осигурителни
услуги (б) банкарски и инвестициски
услуги(3)
Компјутерски и слични услуги

6

(1)

Услуги на копнен транспорт(2),
вклучувајќи услуги со оклопни возила и
курирски услуги, освен транспорт на
пошта
Услуги на авионски превоз на патници
и товар, освен транспорт на пошта
Транспорт на пошта по копнен(2) и
воздушен пат
Tелекомуникациски услуги

ЦПЦ-референтен бр(1)

84

864
865, 866

Од 50300000-8 до 50324200-4, Од 72100000-6 до
72591000-4 (освен 72318000-7 и од 72530000-9 до
72532000-3)
Од 73000000-2 до 73300000-5 (освен
73200000-4, 73210000-7, 7322000-0)
Од 74121000-3 до 74121250-0
Од 74130000-9 до 74133000-0, и
74423100-1, 74423110-4
Од 73200000-4 до 73220000-0, од
74140000-2 до 74150000-5 (освен
74142200-8), и 74420000-9,
74421000-6, 74423000-0,
74423200-2, 74423210-5,
74871000-5, 93620000-0

Во случај на каква било разлика во толкувањето меѓу ЦПВ и НАЦЕ, важи номенклатурата на НАЦЕ.

(1)

ЦПЦ-номенклатура (привремена верзија), се користи за дефинирање на опфатот на Директива 93/38/EEЗ.
Освен за услуги на железнички транспорт опфатени со категорија 18.
(3)
Освен финансиски услуги во врска со емисија, продажба, купување или трансфер на хартии од вредност или други финансиски инструменти и
услуги на централната банка; исклучени се и: услугите што вклучуваат стекнување или најмување, преку какви било финансиски процедури,
земјиште, постојни згради или друг недвижен имот или односни права на него; сепак, финансиските услуги обезбедени во исто време, пред или по
договорот за стекнување или најмување, во каква било форма, се предмет на оваа директива;
(4)
Освен други услуги на истражување и развој од оние каде што користите се акумулираат само за договорниот орган за негово користење во
извршувањето на неговите работи, под услов услугата што е извршена да биде целосно надоместена од страна на договорниот орган;
(2)

(5)

Освен услуги за арбитража и порамнување.

Категорија
бр.

12

13

Предмет

ЦПЦ-референтен бр(1)

Архитектонски
услуги;
инженерски 867
услуги и интегрирани инженерски
услуги; услуги на просторно планирање
и инженерски услуги на уредување на
земјиштето; поврзани научно-технички
консалтинг-услуги, услуги на техничко
испитување и анализа
Рекламни услуги
871

14

Услуги на чистење згради и услуги на 874, 82201 до
управување со имот
82206

15

Услуги на објавување и печатење за 88442
надомест или врз основа на договор
Услуги на отстранување смет и 94
отпадоци, санитациски и слични услуги

16

ЦПВ-референтен бр.

Од 74200000-1 до 74276400-8, и од 74310000-5 до
74323100-0, и 74874000-6

Од 74400000-3 до 74422000-3
(except 74420000-9 и 74421000-6)
Од 70300000-4 до 70340000-6, и од
74710000-9 до 74760000-4
Од 78000000-7 до 78400000-1
Од 90100000-8 до 90320000-6, и
50190000-3, 50229000-6, 50243000-0

АНЕКС XVII Б

УСЛУГИ ВО РАМКИТЕ НА ЗНАЧЕЊЕТО НА ЧЛЕН 32
Категорија бр.

ЦПВ-референтен бр.

Хотелски и угостителски услуги

64

18

Услуги на железнички транспорт

711

19

Услуги на воден транспорт

72

20

Придружни или помошни транспортни
услуги

74

21
22

Правни услуги
Услуги на поставување и
обезбедување персонал(1)

861
872

23

Истражни услуги и услуги на
обезбедување, освен услуги со оклопни
возила
Образовни услуги и услуги на насочено
образование
Здравствени и социјални услуги

873 (освен
87304)

26

Рекреативни, културни и спортски
услуги

96

27

Други услуги

24
25

(1)

Предмет

17

Освен договори за вработување.

ЦПВ-референтен бр.

Од 55000000-0 до 55524000-9, и од
93400000-2 до 93411000-2
60111000-9, и од 60121000-2 до
60121600-8
Од 61000000-5 до 61530000-9, и од
63370000-3 до 63372000-7
62400000-6, 62440000-8,
62441000-5, 62450000-1, од
63000000-9 до 63600000-5 (освен
63370000-3, 63371000-0,
63372000-7), и 74322000-2,
93610000-7
Од 74110000-3 до 74114000-1
Од 74500000-4 до 74540000-6
(освен 74511000-4), и од
95000000-2 до 95140000-5
Од 74600000-5 до 74620000-1

92

Од 80100000-5 до 80430000-7

93

74511000-4, и од 85000000-9 до 85323000-9 (освен
85321000-5 и 85322000-2)
Од 74875000-3 до 74875200-5, и од
92000000-1 до 92622000-7 (освен
92230000-2)

АНЕКС XVIII

ИНФОРМАЦИИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ВКЛУЧАТ ВО ИЗВЕСТУВАЊЕТО ЗА КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ
1. Име, адреса, електронска адреса, број на телефон, телекс и телефакс на договорниот орган и на службата од која
можат да се добијат дополнителни документи.
2. Опис на проектот (референтен број/броеви од номенклатурата).
3. Природата на конкурсот: отворен или затворен.
4. Во случај на отворен конкурс: крајниот датум за прием на проектите.
5. Во случај на ограничен конкурс:
(a) бројот на предвидени учесници, или ранг;
(b) онаму каде што е изводливо, имиња на веќе избраните учесници;
(c) критериуми за избор на учесниците;
(d) краен датум за прием на барањата за учество.
6. Онаму каде што е применливо, наведување дали учеството е резервирано за конкретна професија.
7. Kритериуми што ќе се применуваат за оценување на проектите.
8. Онаму каде што е применливо, имиња на избраните членови на жирито.
9. Наведување дали одлуката на жирито е обврзувачка за органот.
10. Онаму каде што е применливо, бројот и вредноста на наградите.
11. Онаму каде што е применливо, детали за плаќањата за сите учесници.
12. Наведување дали добитниците на награди можат подоцна да склучат договори.
13. Име и адреса на телото што е одговорно за жалби и, онаму каде што е соодветно, постапка на посредување.
Прецизни информации во врска со временските рокови за поднесување жалби или, доколку треба, име,
адреса, телефонски број, број на телефакс и и-мејл адреса на службата од која може да се добијат овие
информации.
14. Датум на испраќање на известувањето.
15. Датум на прием на известувањето од Канцеларијата за официјални публикации на Европските заедници.
16. Сите други релевантни информации.

АНЕКС XIX

ИНФОРМАЦИИ ШТО ТРЕБА ДА СЕ ВКЛУЧАТ ВО РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗВЕСТУВАЊАТА ЗА КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Име, адреса, телеграфска адреса, телефонски број, број на телекс и телефакс на договорниот орган.
Опис на проектот (референтен број/броеви од номенклатурата).
Вкупен број на учесници.
Број на странски учесници.
Победник/победници на конкурсот.
Онаму каде што е применливо, наградата/наградите.
Други информации.
Упатување на известувањето за конкурс за идејно решение.

9. Име и адреса на телото што е одговорно за жалби и, онаму каде што е соодветно, постапка на посредување.
Прецизни информации во врска со временските рокови за поднесување жалби или, доколку треба, име,
адреса, телефонски број, број на телефакс и и-мејл адреса на службата од која може да се добијат овие
информации.
10. Датум на испраќање на известувањето.
11. Датум на прием на известувањето од Канцеларијата за официјални публикации на Европските заедници.

АНЕКС XX

КАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРСКА СО ОБЈАВУВАЊЕТО
1. Објавување на известувањата
(a) Известувањата од член 41, 42, 43 и 63 мора да бидат испратени од договорните субјекти до Канцеларијата
за официјални публикации на Европските заедници во форма што се бара според Директива 2001/78/EЗ на
Комисијата од 13 септември 2001 година со која се менува Анекс IV на Директива 93/36/EEЗ на Советот,
Анекс IV, V и VI на Директива 93/37/EEЗ на Советот, анекси III и IV на Директива 92/50/EEЗ на Советот,
како што е изменета со Директива 97/52/EЗ, и анекси од XII до XV, XVII и XVIII на Директива 93/38/EEЗ на
Советот, како што е изменета со Директива 98/4/EЗ (Директива за користење стандардни форми на објавување
на известувањата за јавни договори)(1). Периодичните индикативни известувања од член 41(1), објавени за
профилот на купувачот, како што е опишано во став 2(б), исто така, мора да бидат во таа форма, како и
известувањето за таквото објавување;
(b) Известувањата од член 41, 42, 43 и 63 мора да бидат објавени од Канцеларијата за официјални публикации
на Европските заедници или од договорните субјекти во случај на објавено периодично индикативно
известување за профилот на купувачот во согласност со член 41(1).
Покрај тоа, договорните органи може да ги објават овие информации на Интернет за ’профилот на
купувачот‘, како што е наведено во точка 2(б);
(в) Канцеларијата за официјални публикации на Европските заедници му го даваат на договорниот орган
потврдувањето од член 44(7).
2. Објавување комплементарни или дополнителни информации
(a) Договорните субјекти се повикани да ги објават спецификациите и дополнителните документи во целост, на
Интернет;
(b) Профилот на купувачот може да вклучува периодични индикативни известувања како што е наведено во
член 41(1), информации за тековните покани за учество на тендер, планирани набавки, склучени договори,
откажани постапки и сите корисни општи информации, како што се место на контакт, телефонски број или
број на телефакс, поштенска адреса и и-мејл адреса.
3. Форма и постапки за електронски пренос на известувања
Формата и постапките за електронско испраќање на известувањата може да се видат на Интернет-адресата ’http://simap.eu.int‘.

(1)

OJ L 285, 29.10.2001, стр. 1 и OJ L 214, 9.8.2002, стр. 1.

АНЕКС XXI

ДЕФИНИЦИЈА НА ОДРЕДЕНИ ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
За целите на оваа директива,
1. (а) Под ’техничка спецификација‘, во случај на договори за набавки или услуги, се подразбира
спецификација во документ во кој се дефинираат потребните карактеристики на производ или услуга,
како што се нивоата на квалитет, нивоата на еколошки перформанси, дизајнот за сите набавки
(вклучувајќи ја достапноста на инвалидизирани лица) и процена на усогласеноста, перформансите,
употребата на производот, безбедноста на димензиите, вклучувајќи ги условите што се релевантни за
производот во врска со името под кое се продава производот, терминологија, симболи, тестирање и
методи на тестирање, пакување, означување и етикетирање, инструкции за корисниците, производствени
процеси и методи и постапки на процена на усогласеноста;
(б) Под 'технички спецификации‘, во случај на договори за работи, се подразбира збир на технички
прописи кои се вклучени конкретно во тендерските документи, со кои се дефинираат потребните
карактеристики на материјал, производ или услуга и се овозможува материјалот, производот или
услугата да бидат опишани на таков начин да се исполни целта што ја планирал договорниот субјект.
Овие карактеристики вклучуваат нивоа на еколошки перформанси, дизајн за сите услови (вклучувајќи
достапност за инвалидизирани лица) и процена на усогласеноста, перформанси, безбедност или димензии,
вклучувајќи ги постапките во врска со гарантирање на квалитетот, терминологија, симболи, тестирањето и
методите на тестирање, пакувањето, означувањето или етикетирањето, инструкции за корисниците и
производствени процеси и методи. Тие, исто така, вклучуваат правила во врска со идејното решение и
процена на трошоците, тестирање, инспекција и прифаќање на условите за работи и техники или
методи на конструкција и сите други технички услови кои договорниот субјект е во позиција да ги
пропише според општите или посебните регулативи во врска со завршените работи и материјалите
или деловите што тие ги вклучуваат;
2. Под ’стандард‘ се подразбира техничка спецификација одобрена од признаено тело за стандардизација за
повеќекратна или континуирана примена, при што придржувањето кон него не е задолжително и потпаѓа под
една од следниве категории:
— ’меѓународен стандард‘: стандард усвоен од организација за меѓународни стандарди и познат на општата
јавност;
— ‘европски стандард‘: стандард усвоен од организација за европски стандарди и познат на општата јавност;
— ’национален стандард‘: стандард усвоен од организација за национални стандарди и познат на општата
јавност;
3. Под ’европско техничко одобрение‘ значи поволна техничка оцена на соодветноста на производ за
употреба, базирана на исполнувањето на основните услови за градежни работи преку основните
карактеристики на производот и дефинираните услови за примена и употреба. Европски технички
одобренија се издаваат од тело за издавање одобренија назначено за оваа цел од земјата-членка.
4. Под ’општа техничка спецификација‘ се подразбира техничка спецификација пропишана во согласност
со постапката признаена од страна на земјите-членки, која е објавена во Службен весник на Европската
унија;
5. ’Техничка референца‘: секој производ на европски тела за стандардизација, покрај официјалните
стандарди, според постапки приспособени на трендовите во пазарните потреби.

АНЕКС XXII
ЗБИРНА ТАБЕЛА НА ВРЕМЕНСКИ РОКОВИ ПРОПИШАНИ ВО ЧЛЕН 45
Отворени постапки
Временски рок за прием на понуди - без периодично индикативно известување
Временски рок

Електронски
пренос на
известувањето

Договорните
документи се
достапни во
електронска
форма

Електронски
пренос плус
’електронски‘
договорни
документи

Влијание на
првиот потстав
на став 7

Влијание на
вториот потстав
на став 7

52

45

47

40

нема

нема

Електронски
пренос плус
'електронски‘
договорни
документи

Влијание на
првиот потстав
на став 7

Влијание на
вториот потстав
на став 7

нема
Влијание на
првиот потстав
на став 7

нема
Влијание на
вториот потстав
на став 7

Периодот од 10
дена се
продолжува на
15 дена

Периодот од 17
дена се
продолжува на
22 дена

Со објавување на периодично индикативно известување
А: Временски
рок општо

Електронски
пренос на
известувањето

Договорните
документи се
достапни во
електронска
форма

36

29

31

24

Б: Минимален
временски рок

Електронски
пренос на
известувањето

Договорните
документи се
достапни во
електронска
форма

Електронски
пренос плус
'електронски‘
договорни
документи

22

15

17

10

Ограничена постапка и постапка со непосредно спогодување

Краен рок за прием на барањата за учество
Временски
рок општо

Електронски
пренос на
известувањето

37

30

Договорните
документи се
достапни во
електронска
форма
неприменливо

Електронски
пренос плус
'електронски‘
договорни
документи
нема

Влијание на
првиот потстав
на став 8

Влијание на
вториот потстав
на став 8

нема

нема

Минимален
временски рок

Електронски
пренос на
известувањето

22

15

Минимален
временски рок

Електронски
пренос на
известувањето

15

8

Договорните
документи се
достапни во
електронска
форма
нема
Договорните
документи се
достапни во
електронска
форма
нема

Електронски
пренос плус
'електронски‘
договорни
документи
нема
Електронски
пренос плус
'електронски‘
договорни
документи
нема

Влијание на
првиот потстав
на став 8

Влијание на
вториот потстав
на став 8

нема
Влијание на
првиот потстав
на став 8

нема
Влијание на
вториот потстав
на став 8

Периодот од 8
дена се
продолжува на
15 дена

нема

Влијание на
првиот потстав
на став 8

Влијание на
вториот потстав
на став 8

нема
Влијание на
првиот потстав
на став 8

нема
Влијание на
вториот потстав
на став 8

нема

Влијание на
првиот потстав
на став 8

Периодот од 5
дена се
продолжува на
10 дена
Влијание на
вториот потстав
на став 8

нема

нема

Временски рок за прием на понудите
А: Временски
рок општо

Електронски
пренос на
известувањето

24
Б: Минимален
временски рок

нема
Електронски
пренос на
известувањето

10

нема

5

Електронски
пренос плус
'електронски‘
договорни
документи
нема
Електронски
пренос плус
'електронски‘
договорни
документи
нема

В: Временски рок
одреден со
договор

Електронски
пренос на
известувањето

Договорните
документи се
достапни во
електронска
форма
нема

Електронски
пренос плус
'електронски‘
договорни
документи
нема

нема

Договорните
документи се
достапни во
електронска
форма

19
Договорните
документи се
достапни во
електронска
форма

АНЕКС XXIII

ОДРЕДБИ ОД МЕЃУНАРОДНОТО ТРУДОВО ПРАВО ВО РАМКИТЕ НА ЗНАЧЕЊЕТО НА ЧЛЕН 59(4)
Конвенција 87 за слобода на здружување и заштита на правото на организирање;
Конвенција 98 за правото на организирање и колективно преговарање;
Конвенција 29 за принудна работа;
Конвенција 105 за укинување на принудната работа;
Конвенција 138 за минимална возраст;
Конвенција 111 за дискриминација (вработување и професии);
Конвенција 100 за еднаква плата;
Конвенција 182 за најлошите форми на детски труд.

АНЕКС XXIV

УСЛОВИ ПОВРЗАНИ СО СРЕДСТВА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ ПРИЕМ НА ПОНУДИ, БАРАЊА ЗА УЧЕСТВО,
АПЛИКАЦИИ ЗА КВАЛИФИКАЦИЈА, КАКО И ПЛАНОВИ И ПРОЕКТИ ВО КОНКУРСИТЕ
Средствата за електронски прием на понуди, барања за учество, апликации за квалификација, како и планови и
проекти во конкурсите мора да гарантираат, преку технички средства и соодветни постапки, барем дека:
(a) електронските потписи во врска со понудите, барањата за учество и апликациите за квалификација, како и
проследувањето на планови и проекти се во согласност со националните одредби донесени според
Директива 1999/93/EЗ (1) ;
(b) може прецизно да се утврди точното време на прием на понудите, барања за учество, апликациите за
квалификација, како и поднесувањето планови и проекти;
(c) може разумно да се обезбеди дека, пред пропишаните временски рокови, никој не може да има пристап
до податоците што се пренесени под овие услови;
(d) во случај да се прекрши забраната за пристап, може разумно да се обезбеди дека јасно може да се открие
прекршувањето;
(e) само овластени лица можат да ги одредат или менуваат датумите за отворање на добиените податоци;
(f) во различни фази од квалификациската процедура, постапката за доделување договор или конкурсот,
пристапот до сите поднесени податоци или до дел од нив е можен само преку истовремена активност на две
овластени лица;
(g) истовремената активност на овластените лица мора да овозможи пристап до пренесените податоци само по пропишаниот
датум;
(ж) добиените и отворени податоци во согласност со овие услови мора да бидат достапни само за лицата кои
се овластени да се запознаат со нив.

(1)

Dиректива 1999/93/EЗ на Европскиот парламент и на Советот за рамката на Заедницата за електронски потпис (OJ L 13, 19.1.2000, стр. 12).

АНЕКС XXV

ВРЕМЕНСКИ РОКОВИ ЗА ТРАНСПОЗИЦИЈА И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА
Директива

93/38/EЕЗ (OJ L 199, 9.8.1993, стр. 84)

98/4/ЕЗ (OJ L 101, 1.4.1998, стр. 1)

Временски рокови за
транспозиција

1.7.1994

16.2.1999

Временски рокови за
имплементација
Шпанија: 1.1.1997; Грција и
Португалија: 1.1.1998
Грција и Португалија: 16.2.2000

АНЕКС XXVI

КОРЕЛАЦИСКА ТАБЕЛА (1)
Оваа директива

Директива 93/38/EEЗ

Член 1(1)

Член 1(1), прва реченица

Член 1(2)(а)

Член 1(4), прва реченица,

Приспособена

Член 1(2)(б), прва реченица

Член 1(4)(б), прва реченица

Изменета

Член 1(2)(б), втора реченица

Член 14(10), втора реченица

Приспособена

Член 1(2)(в), прв потстав

Член 1(4)(а)

Приспособен

Член 1(2)(в), втор потстав

Нов

Член 1(2)(г), прв потстав

Член 1(4)(в), прв дел

Приспособен

Член 1(2)(г), втор потстав

Член 1(4), втор потстав

Приспособен

Член 1(2)(г), трет потстав

Нов

Член 1(3)(а)

Нов

Член 1(3)(б)

Нов

Член 1(4)

Член 1(5)

Член 1(5)

Нов

Член 1(6)

Нов

Член 1(7), прв став

Член 1(6), скратено

Член 1(7), втор став
Член 1(7), трет потстав

Изменет

Нов
Член 1(6), прва реченица

Член 1(8)

Приспособена

Нов

Член 1(9),(а) до (в)

Член 1(7)

Приспособен

Член 1(9),(г)

Член 1(16),

Приспособен

Член 1(10)

Нов

Член 1(11)

Нов

Член 1(12)

Нов
Член 1(14) и (15)

(1)

Приспособен

Член 2(1)(а)

Член 1(1)

Член 2(1)(б)

Член 1(2)

Избришани

’Приспособено‘ значи дека текстот е преформулиран без менување на опфатот на одредбите на укинатата директива. Промените на опфатот
на одредбите на укинатата директива се обележани со зборот ’изменето’.

Оваа директива

Директива 93/38/ЕЕЗ

Член 2(2)

Член 2(1)

Приспособен

Член 2(3)

Член 2(3)

Изменет

Член 3(1)

Член 2(2)(а)(iii)

Приспособен

Член 3(2)

Член 2(5)(б)

Приспособен

Член 3(3)

Член 2(2)(а)(ii)

Приспособен

Член 3(4)

Член 2(5)(а)

Приспособен

Член 4(1)

Член 2(2)(а)(i)

Приспособен

Член 4(2)

Член 6(2)

Приспособен

Член 4(3)

Член 2(5)(а)

Приспособен

Член 5(1)

Член 2(2)(в)

Изменет

Член 5(2)

Член 2(4)

Изменет

Член 6
Член 7

Член 8

Нов
Член 2(2)(б)
Член 2(2)(г)

Избришан

Член 2(6)

Изменет

Член 9

Нов

Член 10

Член 4(2)

Член 11(1), прв потстав

Член 33(2)

Член 11(1), втор потстав

Член 33(3)

Изменет

Член 11(2)

Член 33(1)

Изменет

Член 12

Член 42а

Член 13(1)

Член 4(3)

Член 13(2)

Член 4(4)

Член 14

Член 5

Член 15

Изменет

Изменет

Нов

Член 16

Член 14(1)

Изменет

Член 17(1)

Член 14(2) и (6)

Изменет

Член 17(2)

Член 14.(13)

Приспособен

Член 17(3)

Член 14(9)

Изменет

Член 17(4)

Член 14(11)

Оваа директива

Приспособен

Директива 93/38/ЕЕЗ

Член 17(5)

Член 14(12)

Приспособен

Член 17(6)(а), прв потстав

Член 14(10), трета реченица

Изменета

Член 17(6)(а), втор потстав

Член 14(10), втор потстав, втора реченица

Приспособена

Член 17(6)(а), трет потстав

Член

потстав, трета

Изменета

Член 17(6)(б), прв потстав

Член 14(10), втор потстав, прва реченица

Изменета

Член 17(6)(б), втор потстав

Член 14(10), втор потстав, втора реченица

Приспособена

14(10),

втор
реченица

Член 17(6)(б), трет потстав

Нов

Член 17(7)

Член 14(7)

Изменет

Член 17(8)

Член 14(8)

Член 17(9)

Член 14(4)

Изменет

Член 17(10)

Член 14(3)

Изменет

Член 17(11)

Член 14(5)

Член 18

Нов

Член 19

Член 7

Член 20

Член 6(1) и (3)

Член 21

Член 10

Член 22 (а)

Член 12, 1

Член 22(б)

Член 12, 2

Член 22(в)

Член 12, 3

Член 23(1)

Член 1(3)

Член 23(2)

Член 23(3), прв потстав, точка а

Член 13(1), прв потстав, точки (а) и

Член 13(1), прв потстав скратено

Приспособен

Изменет

(б)

Изменети

Изменет

Член 23, прв потстав, точки б и в

Нови

Член 23(3), втор потстав

Нов

Член 23(3), трет потстав

Член 13(1), втор потстав

Изменет

Член 23(4)(а)

Член 13(1), прв потстав, точка б

Изменета

Член 23(4)(б)

Нов

Член 23(4) скратено

Нов

Оваа директива

Директива 93/38/ЕЕЗ

Член 23(5)

Член 13(2)

Член 24(а)

Член 1(4),в,i

Член 24(б)

Член 1,(4),в,iii

Член 24(в)

Член 1(4),в,iv

Член 24(г)

Член 1(4),в,v

Член 24(д)

Член 1(4),в,vi

Изменет

Изменет

Член 1(4),в,ii и Анекс XVI А, фуснота 2

Избришана

Член 25

Член 11

Изменет

Член 26(а)

Член 9(1),а

Приспособен

Член 26(б)

Член 9(1),б

Приспособен

Член 9(2)

Избришан

Член 3(1)

Избришан

Член 3(2)

Изменет

Член 3(3) до (5)

Избришан

Член 27

Член 28

Нов

Член 29

Нов

Член 30

Нов
Член 8

Избришан

Член 31

Член 15

Приспособен

Член 32

Член 16

Член 33

Член 17

Член 34

Член 18 и Член 34(4)

Изменети

Член 35

Член 19

Приспособен

Член 36, став 1

Член 34(3)

Изменет

Член 36(2)
Член 37
Член 38

Нов
Член 27

Изменет
Нов

Член 39(1)

Член 29(1)

Член 39(2)

Член 29(2)

Член 40(1)

Член 4(1)

Оваа директива

Изменет

Директива 93/38/ЕЕЗ

Член 40(2) и (3)

Член 20(1) и (2)

Член 41(1), прв потстав

Член 22(1)

Член 41(1), од втор до шести потстав

Изменет
Нови

Член 41(2)

Член 22(4)

Член 41(3)

Член 30(9)

Член 42(1)

Член 21(1)

Член 42(2)

Приспособен

Нов

Член 42(2)(а) и (б)

Член 21(2),а и б

Приспособен

Член 42(2)(в), прва реченица

Член 22(3), прва реченица

Член 42(2)(в), втора реченица

Член 22(3), втора реченица

Член 43(1)

Член 24(1)

Изменет

Член 43(2)

Член 24(2)

Приспособен

Член 43(3)

Член 24(3), од прва до трета реченица

Приспособени

Член 43(4)

Член 24(3), четврта реченица

Приспособена

Член 43(5)

Член 24(4)

Приспособен

Член 44(1)

Нов

Член 44(2)

Нов

Член 44(3), прв потстав

Нов

Член 44(3), втор потстав, прва реченица

Член 25(3), прва реченица

Изменета

Член 44(3), втор потстав, втора реченица

Член 25(3), втора реченица

Приспособена

Член 44(4), прв потстав

Член 25(2)

Изменет

Член 44(4), втор потстав

Член 25(4)

Член 44(5)

Член 25(5)

Член 44(6)

Член 25(1)

Изменет

Член 44(7)

Нов

Член 44(8)

Нов
Член 25(3), трета реченица

Член 45(1)

Избришана
Нов

Член 45(2)

Член 26(1), прв потстав, прва реченица

Оваа директива

Директива 93/38/ЕЕЗ

Член 45(3)

Член 26(2)

Приспособен

Член 45(4)

Член 26(1), втора и трета реченица

Приспособени
Нов

Член 45(5) до (8)
Член 45(9)

Член 28(3)

Изменет
Нов

Член 45(10)
Член 46(1)

Член 28(1)

Изменет

Член 46(2)

Член 28(2)

Изменет

Член 47(1), прва реченица

Член 28(4), прва реченица
Нова

Член 47(1), втора реченица, прва алинеја
Член 47(1), втора реченица, втора алинеја

Член 28(4), втора реченица

Изменета
Нов

Член 47(2)
Член 47(3)

Член 28(2)

Изменет

Член 47(4), а до г

Член 28(4), а до г и ѓ

Приспособен

Член 28(4)(ѓ)

Избришан

Член 28(4),д

Изменет

Член 47(4)(д)

Нов

Член 47(4)(ѓ)
Член 47(5), а до ж

Член 21(2),в

Нов

Член 47(3), i
Член 48(1)

Член 28(6), прва и втора реченица и прва
алинеја

Изменети

Нов

Член 48(2)
Член 48(3)

Приспособен

Член 28(6), втора и четврта алинеја

Изменети

Член 48(4)

Нов

Член 48(5)

Нов

Член 48(6)

Член 28(5)

Изменет

Член 49(1)

Член 41(3)

Изменет

Член 49(2), прв потстав

Член 41(4), прв потстав

Изменет

Член 49(2), втор потстав

Член 41(2), втор потстав

Приспособен

Член 49(3)

Член 30(4)

Оваа директива

Директива 93/38/ЕЕЗ

Член 49(4)

Член 30(6)

Изменет

Член 49(5)

Член 30(8)

Изменет

Член 50(1)

Член 41(1)

Изменет

Член 50(2)

Член 41(2)

Член 51

Нов

Член 52(1)

Член 30(5)

Изменет

Член 52(2)

Член 32

Изменет

Член 52(3)

Нов

Член 53(1)

Член 30(1)

Член 53(2)

Член 30(2)

Изменет

Член 53(3)

Нов

Член 53(4)

Нов

Член 53(5)

Нов

Член 53(6)

Член 30(3)

Член 53(7)

Член 30(7)

Член 53(8)
Член 53(9)

Нов
Член 21(3)
Член 21(5)

Член 54(1)

Избришан
Нов

Член 54(2)

Член 31(1)

Член 54(3)

Член 31(3)

Приспособен

Член 54(4), прв потстав

Член 31(2)

Приспособен

Член 54(4), втор потстав

Нов

Член 54(5)

Нов

Член 54(6)
Член 55(1)

Член 34(1)

Член 55(2)

Член 34(2)

Изменет

Член 35(1) и (2)

Избришан

Член 56

Нов

Член 57(1) и (2)

Член 34(5), прв и втор потстав

Оваа директива

Изменет

Директива 93/38/ЕЕЗ

Член 57(3)

Член 34(5), трет потстав

Член 58(1) и (2)

Член 36(1) и (2)

Член 58(3)

Член 36(3) и (4)

Член 58(4) и (5)

Член 36(5) и (6)

Член 59(1), (2), (3), (5) и (6)

Член 37

Член 59(4)

Изменет

Приспособен

Приспособен
Нов

Член 60(1)

Член 23(3)

Член 60(2)

Член 23(4)

Член 61(1) и (2)

Член 23(1) и (2)

Изменет

Член 62(1)

Член 6(1), Член 12

Изменети

Член 62(2)

Нов

Член 63(1), прв потстав

Член 21(4)

Изменет

Член 63(1), втор потстав

Член 24(1) и (2), втора реченица

Приспособена

Член 63(2)

Член 25

Изменет

Член 64

Нов

Член 65(1)

Член 4(1)

Член 65(2)

Член 23(5)

Член 65(3)

Член 23(6), прв потстав

Член 66

Член 23(6), втор потстав

Приспособен

Изменет

Член 67

Член 68(1)

Член 42

Изменет

Член 39

Избришан

Член 40(5)

Изменет

Член 68(2)

Нов

Член 68(3)

Нов

Член 69(1), прв потстав

Член 14(15), прва реченица

Изменета

Член 69(1), втор потстав

Член 14(15), втора реченица

Изменета

Член 69(2), прв потстав

Нов

Член 69(2), втор потстав

Член 14(14), прва и втора реченица

Изменети

Член 69(3)

Член 14(14),
реченица

Приспособени

Член 70(1), точка а

Член 40(1)

трета реченица и (15), трета

Изменет

Оваа директива

Директива 93/38/ЕЕЗ

Член 70(1), точка б

Член 40(2)

Приспособен

Член 70(1), точка в

Член 40(3)

Изменет

Член 70(1), точка г

Член 40(3)

Изменет

Член 70(1), точка д

Нова

Член 70(1), точки ѓ, е, ж

Нови

Член 70(1), точка з

Член 40(2) и 42(2)

Приспособени

Член 70(1), точка ѕ

Член 14(16)

Приспособен

Член 40(4)

Избришан

Член 43 и член 44

Избришани

Член 71

Нов

Член 72

Нов

Анекс I

Анекс III

Приспособен

Анекс II

Анекс I

Приспособен

Анекс III

Анекс I

Приспособен

Анекс IV

Анекс VI

Приспособен

Анекс V

Анекс VII

Приспособен

Анекс VI

Нов

Анекс VII

Анекс IV

Приспособен

Анекс VIII

Анекс V

Приспособен

Анекс IX

Анекс IX

Приспособен

Анекс X

Анекс VIII

Приспособен

Анекс XI

Нов

Анекс XII

Анекс XI

Приспособен

Анекс XIII, од А до Б

Анекс XII

Изменети

Анекс XIII, Г

Нов

Анекс XIV

Анекс XIII

Изменет

Анекс XV, А

Анекс XIV

Изменет

Анекс XV, Б
Анекс XVI

Нов
Анекс XV

Изменет

Анекс XVII А

Анекс XVI А

Изменет

Анекс XVII Б

Анекс XVI Б

Приспособен

Оваа директива

Анекс XVIII и XIX

Директива 93/38/ЕЕЗ

Анекс XVII и XVIII

Анекс XX, точка 1, а
Анекс XX, точка 1.б

Изменети
Нова

Член 25(2)

Изменет

Анекс XX, точка 1.в

Нова

Анекс XX, точки 2 и 3

Нови

Анекс XXI, точка 1

Член 1(8)

Изменет

Анекс XXI, точка 2, прва реченица

Член 1(9)

Приспособен

Анекс XXI, точка 2, прва алинеја
Анекс XXI, точка 2, втора алинеја

Нова
Член 1(10)

Анекс XXI, точка 2, трета алинеја

Нова

Анекс XXI, точка 3

Член 1(12)

Анекс XXI, точка 4

Член 1(11)
Член 1(13)

Анекс XXII

Изменет

Изменет

Избришан
Нов

Анекс XXIII
Анекс XXIV

Нов

Анекс XXV

Нов

Анекс XXVI

Нов

