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BILAGA 19-3

Andra enheter
Avsnitt A
Om inget annat anges omfattar detta kapitel upphandling som görs av de enheter som anges i avsnitt A i denna bilaga,
varvid följande tröskelvärden gäller.

Tröskelvärden:

Varor

355 000 SDR

Tjänster

355 000 SDR

Bygg- och anläggningstjänster

5 000 000 SDR

När upphandling genomförs för verksamheter som anges i Avsnitt B gäller de tröskelvärden som anges i det avsnittet.

Förteckning över enheter
1. FEDERALA ENHETER
1.1 Denna bilaga omfattar alla Crown corporations i den mening som avses i del X i Financial Administration Act
(FAA) R.S.C. 1985, c. F-11, som är ansvariga inför det kanadensiska parlamentet enligt avsnitt 88 i FAA.
2. ALBERTA
2.1 Denna bilaga omfattar alla
1. Crown corporations, offentligt ägda kommersiella företag och andra enheter som ägs av regeringen i Alberta
genom ägarintressen, och
2. företag eller enheter som ägs eller kontrolleras av en regional eller lokal myndighet, distriktsmyndighet eller
annat slags kommunal myndighet som omfattas av bilaga 19-2.
3. BRITISH COLUMBIA
3.1 Denna bilaga omfattar alla
1. Crown corporations, offentligt ägda kommersiella företag och andra enheter som ägs av regeringen i British
Columbia genom ägarintressen, och
2. företag eller enheter som ägs eller kontrolleras av en eller flera kommunala myndigheter.
4. MANITOBA
4.1 Denna bilaga omfattar alla Crown corporations i provinsen, med undantag av
1. Manitoba Public Insurance Corporation
2. Venture Manitoba Tours Limited
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5. NEW BRUNSWICK
5.1 Denna bilaga omfattar följande Crown corporations:
1. Kings Landing Corporation
2. New Brunswick Credit Union Deposit Insurance Corporation
3. New Brunswick Highway Corporation
4. New Brunswick Housing Corporation
5. New Brunswick Investment Management Corporation
6. New Brunswick Liquor Corporation
7. New Brunswick Municipal Finance Corporation
8. New Brunswick Research and Productivity Council
9. Opportunities New Brunswick
10. Financial and Consumer Services Commission
11. Regional Development Corporation
12. Service New Brunswick
6. NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
6.1 Denna bilaga omfattar alla Crown corporations i provinsen, med undantag av:
1. Nalcor Energy och alla dess existerande och framtida dotterbolag och närstående bolag, utom Newfoundland
and Labrador Hydro.
2. Research & Development Corporation of Newfoundland and Labrador och alla dotterbolag till detta.
7. NORTHWEST TERRITORIES
7.1 Denna bilaga omfattar alla Crown corporations i territoriet.
8. NOVA SCOTIA
8.1 Denna bilaga omfattar alla enheter som betecknas som offentliga affärsföretag i enlighet med Finance Act, S.N.S.
2010, c. 2, och Public Procurement Act, utom alla enheter som anges som mellanstatliga eller privatiserade
myndigheter i enlighet med Provincial Finance Act om provinsen inte äger eller kontrollerar en majoritet i den.
9. NUNAVUT
9.1 Denna bilaga omfattar alla Crown corporations i territoriet.
10. ONTARIO
10.1 Denna bilaga omfattar alla offentligt ägda enheter av kommersiell eller industriell karaktär på provinsnivå eller
kommunal nivå.
10.2 Denna bilaga omfattar inte energienheter utom Hydro One och Ontario Power Generation.
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11. PRINCE EDWARD ISLAND
11.1 Denna bilaga omfattar alla Crown corporations i provinsen, med undantag av Innovation PEI
12. QUEBEC
12.1 Denna bilaga omfattar offentliga företag och juridiska personer eller andra enheter som ägs eller kontrolleras
av ett eller flera av dessa företag, som inte konkurrerar med den privata sektorn.
12.2 Med offentligt företag avses ett organ som anges i avsnitt 7 i Act Respecting Contracting by Public Bodies.
13. SASKATCHEWAN
13.1 Denna bilaga omfattar alla Crown corporations i provinsen, företag som ägs eller kontrolleras av en eller flera
kommunala myndigheter och Saskatchewan Liquor and Gaming Authority.
14. YUKON
Denna bilaga omfattar alla offentliga bolag i den mening som avses i Corporate Governance Act, R.S.Y. 2002, c. 45,
med undantag av
a) Yukon Development Corporation

Anmärkningar till Kanadas avsnitt A i bilaga 19-3
1. Denna bilaga omfattar inte upphandling vad gäller interventionsaktiviteterna i Canada Deposit Insurance Corporation
eller dess dotterbolag eller upphandlingar av dotterbolag som skapats för sådana interventionsaktiviteter.
2. Denna bilaga omfattar inte upphandling av Canada Lands Company Limited eller dess dotterbolag för utveckling av
fast egendom för kommersiell försäljning eller återförsäljning.
3. Ontario Power Generation förbehåller sig rätten att ge företräde åt anbud som ger fördelar för provinsen, som att
främja lokala underleverantörer, inom ramen för upphandlingar som avser uppförande eller underhåll av kärnkrafts
anläggningar eller därmed sammanhängande tjänster. Ett urvalskriterium vad gäller fördelar för provinsen vid
utvärderingen av anbuden får inte överstiga 20 % av de totala poängen.
4. Detta kapitel omfattar inte upphandling för produktion, överföring och distribution av förnybar energi, förutom
vattenkraft, av provinsen Ontario såsom fastställs i Green Energy Act, S.O. 2009, c. 12, Sch. A.

Avsnitt B

Följande tröskelvärden gäller för upphandling av upphandlande enheter i bilagorna 19-1 och 19-2 och avsnitt A i bilaga
19-3 som bedriver någon av följande kärnverksamheter eller en kombination av dessa:
1. Tillhandahållande av flygplatser eller andra terminalanläggningar för lufttrafikföretag.
2. Tillhandahållande eller drift av nät i syfte att tillhandahålla tjänster för allmänheten på områdena järnvägstransporter,
automatiserade system, spårvagnar, trådbussar, bussar eller linbana.
3. Tillhandahållande av havs- eller inlandshamnar eller andra terminalanläggningar för transport till havs eller på inre
vattenvägar.
4. Tillhandahållande eller drift av fasta nät i syfte att tillhandahålla tjänster för allmänheten som rör produktion,
transport eller distribution av dricksvatten och rening av avloppsvatten eller leverans av dricksvatten till sådana nät.
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5. Tillhandahållande eller drift av fasta nät i syfte att tillhandahålla tjänster för allmänheten som rör produktion,
transport eller distribution av elektricitet eller leverans av elektricitet till sådana nät, eller
6. Tillhandahållande eller drift av fasta nät i syfte att tillhandahålla tjänster för allmänheten som rör produktion,
transport eller distribution av gas eller värme eller leverans av gas eller värme till sådana nät.
Tröskelvärden:
Varor

400 000 SDR

Tjänster

400 000 SDR

Bygg- och anläggningstjänster

5 000 000 SDR

Anmärkningar till Kanadas avsnitt B i bilaga 19-3
1. Detta kapitel omfattar inte upphandling av upphandlande enheter för de verksamheter som förtecknas i avsnitt B
ovan när de utsätts för konkurrens på den berörda marknaden.
2. Detta kapitel omfattar inte upphandling av upphandlande enheter för de verksamheter som förtecknas i avsnitt B
a) för inköp av vatten, energi eller bränslen avsedda för energiproduktion,
b) för utövande av sådan verksamhet utanför Kanada, eller
c) för återförsäljning eller uthyrning till tredje part, förutsatt att den upphandlande enheten inte åtnjuter några
särskilda eller exklusiva rättigheter att sälja eller hyra ut föremålet för sådana kontrakt och att andra enheter har
rätt att sälja eller hyra ut på samma villkor som den upphandlande enheten.
3. Detta kapitel omfattar inte upphandling av upphandlande enheter som avser utnyttjande av ett geografiskt område
i syfte att undersöka förekomsten av eller utvinna olja, gas, kol eller andra fasta bränslen.

