
Ákvæði í fögum um opinber innkaup um innkaup í öðru ríkí Evrópska efnahagssvæðísins

Hér á eftir verður farið yfir heistu atriði sem miðlæg innkaupstofnun verður að skoða og kortieggja tíi 
að geta sótt um heimíld fyrir hönd kaupanda til að bjóða út ínnkaup í aimennum eða lokuð útboðum í 
öðru EES ríki sbr. neðangreinda grein í lögum nr, 84/2007 um opinber innkaup:

[18. gr. a. Innkaup f öðru ríki Evrópska efnahagssvæðísins.
[Ráðherra] getur heimilað miðlægri innkaupastofnun að bjóða út innkaup, sem faiía undir iög 
þessi, í öðru ríki Evrópska efnahagssvæðisins, hvort sem er í samstarfi við erienda kaupendur, 
samtök þeirra eða fulítrúa, og/eða míðíægar innkaupastofnanir eða sér. Heimiidin skaí veitt fyrir 
hvert útboð fyrir síg að undangenginni rökstuddri beiðni stofnunarínnar. Heimiidin skal því aðeíns 
veitt að fyrir iiggi að reglur Evrópska efnahagssvæðisins um opinber innkaup hafi verið leiddar í 
iög í viðkomandi ríkí og ástæða sé tíl að ætla að innkaup í ríkinu muni þjóna hagkvæmni eða virkri 
samkeppni og öðrum iögmætum sjónarmiðum við opinber innkaup. Um innkaup sem fram fara á 
grundveili heimildar sem veitt er samkvæmt þessari greín gMda regiur viðkomandi ríkis, þar á 
meða! um kærur, giidi innkaupsákvarðana og skaðabætur. í rökstuðningi fyrír beiðni 
innkaupastofnunar skal iiggja fyrir sérstakt samkeppnismat. Við móttöku beiðni ínnkaupastofnunar 
skal [ráðuneytíðjV leita eftir staðfestíngu Samkeppniseftiriítsíns á samkeppnismati 
innkaupastofnunar. Staðfesti Samkeppniseftirlitið ekki samkeppnismat ínnkaupastofnunar fara 
innkaup ekki fram samkvæmt ákvæði þessu.]

Eíns og fram kemur í umsögn með lagagreininni þurfa innkaupin „að vera í samræmi við markmið 
íaga nr, 84/2007 þar sem segir að tryggt verði jafnræði fyrirtækja við opínber innkaup, stuðlað að 
hagkvæmni í opinberum rekstri með virkri samkeppni og efid verði nýsköpun og þróun við innkaup 
hins opinbera á vörum, verkum og þjónustu." Jafnframt er vænst þess að með slíkri heimiíd nái 
kaupands fram stærðarhagkvæmni í samstarfí við erlenda aðiia og geti með þvt dregið úr útgjöldum 
fyrir ríkissjóð.

Beiöni urn innkaup í samstarfi við erlenda kaupendur - samkeppnísmat

Eins og fram kemur í 18. gr. a. skaí sérstakt samkeppnísmat fyígja beiðní ínnkaupastofnunar til 
ráðherra um innkaup í samstarfí víð erlenda kaupendur, Samkeppnismatinu þurfa einnig að fyigja 
fyigigögn, s.s. útboðsgögn. í beiðninni þarf að gera grein fyrir og svara neðangreindum atriðum sem 
m.a. íúta að markmiðí með samstarfínu og áhrífum þess:

1) Beiðni stofnunar til ráðherra/ráðuneytis

Hér skai fjalía stuttiega um fyrirhuguð innkaup og rökstyðja beiðni stofnunar um að bjóða út 
ákveðin og tiitekin innkaup í öðru EES ríki sem byggir á eftirfarandi atriðum 2-5 .  Hér skai enn 
fremur tiltaka skýringar og rök fyrir því að aðrar ieiðir séu ekki tiltækar og/eða þær ekki líklegar til 
að skiia fjárhagsiegum ávinningi fyrir stofnunina.

2) Beiðnín er lögð fram á grundvelli eftirfarandi mats á samkeppni (velja ska! einn eða fieiri af 
eftirtöidu og tiitaka skýringar):

□ Samkeppnislegt aðhald

□ Fákeppni

□ Enginn seijandi
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□ ísienska ríkið of iítMÍ kaupandi

□ Aðrar ástæður (tiigreina hvaða)

3) Hvaða innkáup er um að ræða:

□ Vara / vörur: Lýsing á vöru(m) og CPV fiokkun

D Þjónusta: Lýsing á þjónustu og „Service Category"

□ Leyfisskyid vara s.s. iyf, vopn og fi.

4) Hvaða innkaupaform er áætlað að nota og í hvaða EES ríki:

□ Eitt ákveðið útboð (útskýra hvers vegna þessi leið er valin og tilgreina hvaða EES ríki)

D Eitt ákveðið rammasamningsútboð (útskýra hvers vegna þessi leið er vaiin og tilgreina hvaða
EES ríki)

□ Útboð á sértækum vöruflokkí ss. iögreglubúnað. Heimild tekurtii þeirra útboða sem eru á 
vörum í þeim sértæka vöruflokki. (útskýra hvers vegna þessi ieið er valin og tiigreina hvaða 
EES rtki)

5) Nánar um mat á samkeppnisaðstæðum.

a) Markaðsskilgreining
Hér er átt við að skílgreina þurfi viðkomandi markað á íslandi sem innkaupin hafa áhrif á, 
þ.m.t, að tiigreína staðgönguvörur eða -þjónustu (þær vörur eða þjónusta sem geta komið í 
staðínn fyrir þá vöru eða þjónustu sem hið sameiginlega útboð tekur tii, bæði hvað varðar 
eiginíeika, verð og aðgengiieika). Hægt er að taka saman lykilatriði útboðsgagna hvað þetta 
varðar ef þau eru fyrir hendi.

b) Hvaða fyrirtækí starfa á viðkomandi mörkuðum
Með því að skiigreina viðkomandi markað í upphafi ætti að vera auðveldara að greina hverjir 
starfa á viðkomandi markaði. Hér er því fjalíað um þá aðila/seljendur sem starfa á 
markaðnum. Þennan punkt er hægt að tengja við iið nr. 2.

c) Áhrif innkaupanna á samkeppni viðkomandi markaði og á tengda markaði
Hvaða áhrif hefur það á ísienska markaðinn að bjóða innkaupin út erlendis . Tií dæmis þarf að 
huga að þvt hvort útboðið muni valda auknum aðgangshindrunum að markaði, vaida auknum 
kostnaði, fækka keppinautum eða fjöiga þeim og hækka eða lækka vöruverð. Þá kann ótboðið 
að hafa áhrif á tengda markaði og í slíkum tílvikum þarf að gera grein fyrir því. Fjárhagslegur 
ávinningur kaupanda og þar með ríkisins
Hér er umfjöliun um áætlaðan heiidarfjárhagsiegan ávinning stofnunarinnar af því að nota 
þessa heimild.

d) Annar ávinningur í samræmi vtð ástæður beiðni 
Ef við á.

Þegar miðiæg innkaupastofnun óskar eftir heimiid ráðuneytis til að bjóða út innkaup í öðru ríki 
Evrópska efnahagssvæðisins, þarf samkeppnismat innkaupastofnunar að fylgja beiðninni. Ráðuneytið 
þarf staðfestingu Samkeppniseftirlitsins á samkeppnismatinu til þess að það geti heimilað innkaupin. 
Staðfesting Samkeppniseftirlitsins felur í sér að Samkeppniseftirlitið hafi fengið fullnægjandi 
samkeppnismat og telji, á grundveíli þess, að útboðið muni ekki vera skaðlegt fyrir samkeppni og þar 
með neytendur.
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