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I
(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2001/78/EG
av den 13 september 2001
om ändring av bilaga IV till rådets direktiv 93/36/EEG, bilagorna IV, V och VI till rådets direktiv
93/37/EEG, bilagorna III och IV till rådets direktiv 92/50/EEG, i dess ändrade lydelse enligt
direktiv 97/52/EG, samt bilagorna XIIXV, XVII och XVIII till rådets direktiv 93/38/EEG, i dess
ändrade lydelse enligt direktiv 98/4/EG
(direktiv om användning av standardformulär vid offentliggörande av meddelanden om offentlig
upphandling)
(Text av betydelse för EES)

meddelandena. I direktiven finns också förlagor till meddelanden som de upphandlande enheterna skall använda
i detta syfte. Denna skyldighet följer av artikel 9.4 i
direktiv 93/36/EEG, artikel 11.6 i direktiv 93/37/EEG,
artikel 17.1 i direktiv 92/50/EEG samt artikel 21.1 och
21.4 och artiklarna 22.2 och 24.1 i direktiv 93/38/EEG.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 92/50/EEG av den 18 juni
1992 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av tjänster (1), senast ändrat genom direktiv 97/52/EG (2),
särskilt artikel 22 i detta, rådets direktiv 93/36/EEG av den 14
juni 1993 om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av varor (3), senast ändrat genom direktiv 97/52/EG,
särskilt artikel 14 i detta, rådets direktiv 93/37/EEG av den 14
juni 1993 om samordning av förfarandet vid offentlig upphandling av bygg- och anläggningsarbeten (4), senast ändrat
genom direktiv 97/52/EG, särskilt artikel 35.2 i detta, samt
rådets direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna (5), senast ändrat genom direktiv 98/4/EG (6), särskilt artiklarna 39.2, 40.2 och 40.3 i detta,

(2)

Kommissionen antog den 24 oktober 1991 en rekommendation (91/561/EEG) (7) och den 30 december 1992
ett meddelande (8). Här rekommenderade kommissionen
att vissa standardblanketter skulle användas för annonsering av upphandling av varor och bygg- och anläggningsarbeten. Dessa standardblanketter skiljer sig från
förlagorna i bilagorna till direktiven.

(3)

Förlagorna i direktiven bör nu ändras som ett led i strävan att förenkla genomförandet av reglerna om offentliggörande; samtidigt bör de anpassas till de elektroniska
kommunikationsmedel som används inom informationssystemet för offentlig upphandling (SIMAP), som utarbetats av kommissionen i samarbete med medlemsstaterna.
Dessutom kommer det genom användningen av standardformulär och eventuellt av den gemensamma upphandlingsordlistan (CPV) att bli enklare att få tillgång till
information. Detta kommer även att öka insynen i
offentlig upphandling. Av tydlighetsskäl bör således de
angivna bilagorna ersättes av standardformulär.

(4)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga
med yttrandena från Rådgivande kommittén för offentlig
upphandling och från Rådgivande kommittén för telekommunikationsupphandling.

med beaktande av yttrandena från Rådgivande kommittén för
offentlig upphandling och från Rådgivande kommittén för telekommunikationsupphandling, och
av följande skäl:
(1)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Enligt direktiven 92/50/EEG, 93/36/EEG, 93/37/EEG
och 93/38/EEG gäller skyldigheten att offentliggöra
meddelanden om upphandling i Europeiska gemenskapernas officiella tidning för de förfaranden direktiven omfattar. I direktiven anges vilka uppgifter som skall anges i
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT
EGT

L
L
L
L
L
L

209,
328,
199,
199,
199,
101,

24.7.1992, s. 1.
28.11.1997, s. 1.
9.8.1993, s. 1.
9.8.1993, s. 54.
9.8.1993, s. 84.
1.4.1998, s. 1.

(7) EGT L 305, 6.11.1991, s. 19.
(8) Meddelande från kommissionen om blanketter som skall användas
av de upphandlande enheter som berörs av ikraftträdandet av direktiv 90/531/EEG (EGT S 252 A, 30.12.1992, s. 1).
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
1.
Bilaga IV till direktiv 93/36/EEG skall ersättas med texten
till bilaga I till det här direktivet.
2.
Bilagorna IV, V och VI till direktiv 93/37/EEG skall ersättas med bilagorna II, III respektive IV till det här direktivet.
3.
Bilagorna III och IV till direktiv 92/50/EEG skall ersättas
med texten till bilagorna V och VI till det här direktivet.
4.
Bilagorna XIIXV, XVII och XVIII till direktiv 93/38/EEG
skall ersättas med texten till bilagorna VIIXII till det här direktivet.

29.10.2001

2.
När en medlemsstat antar de bestämmelser som avses i
artikel 1 skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller
åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare
föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.
Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att
det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 13 september 2001.

Artikel 2
1.
Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 maj 2002. De skall
genast underrätta kommissionen om detta.

På kommissionens vägnar
Frederik BOLKESTEIN

Ledamot av kommissionen

29.10.2001
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EUROPEISKA UNIONEN
Publicering av Tillägg till Europeiska gemenskapernas officiella tidning
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Fax: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int On-line offentliggörande av meddelande: http://simap.eu.int

FÖRHANDSANNONS
Ifylles av publikationsbyrån

Tjänster
Varor

Datum för mottagande av annons ___________________

Bygg- och anläggningsarbeten

Identifikation ___________________________________

Omfattas upphandlingen av ”Government Procurement Agreement” (GPA) ?

JA

NEJ

AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
I.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS NAMN OCH ADRESS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

1.2) ADRESS VARIFRÅN YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS:
Som i 1.1

om annan se bilaga A

1.3) TYP AV UPPHANDLANDE ENHET *
Statlig myndighet
Regional eller lokal myndighet

EU-institution
Organ som styrs av offentlig rätt

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Annan

Standardformulär 2 – SV
1/9

AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL

BYGG- ELLER
ANLÄGGNINGSARBETEN

II.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS BENÄMNING PÅ UPPHANDLINGEN * ..........................................................
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2) PLATS FÖR BYGGNATION/ANLÄGGNING: ___________________________________________________
NUTS-kod * _____________________________
II.3) NOMENKLATUR
II.3.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) ANNAN RELEVANT NOMENKLATUR (NACE) _______________________________________________
II.4) ARBETETS ART OCH OMFATTNING ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) UPPSKATTAD KOSTNADSRAM (exkl.moms) FÖR DET FÖRESLAGNA ARBETET (om känt) :
Mellan _______________________ och _________________________ Valuta ________________________
II.6) PLANERAT STARTDATUM FÖR (om känt):
Upphandlingsförfarandet

/

/

(dd/mm/åååå)

Arbetet

/

/

(dd/mm/åååå)

/

/

(dd/mm/åååå)

II.7) PLANERAT SLUTDATUM (om känt)

II.8) HUVUDVILLKOR FÖR FINANSIERING OCH BETALNING (om känt) ________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.9) ÖVRIG INFORMATION (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 2 – SV
2/9

II.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS BENÄMNING PÅ UPPHANDLINGEN * ..........................................................
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2) PLATS FÖR BYGGNATION/ANLÄGGNING: ___________________________________________________
NUTS-kod * _____________________________
II.3) NOMENKLATUR
II.3.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) ANNAN RELEVANT NOMENKLATUR (NACE) _______________________________________________
II.4) ARBETETS ART OCH OMFATTNING ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) UPPSKATTAD KOSTNADSRAM (exkl.moms) FÖR DET FÖRESLAGNA ARBETET (om känt) :
Mellan _______________________ och _________________________ Valuta ________________________
II.6) PLANERAT STARTDATUM FÖR (om känt):
Upphandlingsförfarandet

/

/

(dd/mm/åååå)

Arbetet

/

/

(dd/mm/åååå)

/

/

(dd/mm/åååå)

II.7) PLANERAT SLUTDATUM (om känt)

II.8) HUVUDVILLKOR FÖR FINANSIERING OCH BETALNING (om känt) ________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.9) ÖVRIG INFORMATION (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

............................(För beskrivning av delarna, använd bilaga B så många gånger som behövs)............................

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 2 – SV
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AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL

VAROR
TJÄNSTER
II.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS BENÄMNING PÅ UPPHANDLINGEN * ..........................................................
_____________________________________________________________________________________

II.2) NOMENKLATUR
II.2.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.
.
.
_______________________________________________
II.2.2) Annan relevant nomenklatur (CPA/CPC)
II.2.3) Tjänstekategori
II.3) ART OCH OMFATTNING ELLER VÄRDE AV VAROR ELLER TJÄNSTER PER TJÄNSTEKATEGORI
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) PLANERAT DATUM FÖR INLEDNING AV UPPHANDLINGSFÖRFARANDET (om känt)
/

/

(dd/mm/åååå)

II.5) ÖVRIG INFORMATION (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS BENÄMNING PÅ UPPHANDLINGEN * ...........................................................
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENKLATUR
II.2.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.
.
.
II.2.2) Annan relevant nomenklatur (CPA/CPC) _______________________________________________
II.2.3) Tjänstekategori

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 2 – SV
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II.3) ART OCH OMFATTNING ELLER VÄRDE AV VAROR ELLER TJÄNSTER PER TJÄNSTEKATEGORI
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) PLANERAT DATUM FÖR INLEDNING AV UPPHANDLINGSFÖRFARANDET (om känt)
/

/

(dd/mm/åååå)

II.5) ÖVRIG INFORMATION (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(För beskrivning av delarna, använd bilaga B så många gånger som behövs)
................................................ (Använd denna sida så många gånger som behövs)................................................

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 2 – SV
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AVDELNING IV: ADMINISTRATIV INFORMATION
IV.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS REFERENSNUMMER PÅ PROJEKTET / AKTEN * ____________________
_____________________________________________________________________________________

AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
VI.1) ÄR OFFENTLIGGÖRANDET AV MEDDELANDET ICKE-OBLIGATORISKT?
NEJ

JA

VI.2) HAR NÅGOT KONTRAKT SAMBAND MED ETT PROJEKT/PROGRAM SOM FINANSIERAS AV EU-FONDER? *
JA
NEJ
Om ja, ange vilket projekt/program och relevant referens _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) DATUM FÖR AVSÄNDANDE AV ANNONSEN:

/

/

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

(dd/mm/åååå)

Standardformulär 2 – SV
6/9

BILAGA A
1.2) ADRESS VARIFRÅN YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS

Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 2 – SV
7/9

BILAGA B
FÖRHANDSANNONS - INFORMATION OM DELAR
DEL nr

.........................................................................................................................................................

1) Nomenklatur
1.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista) *
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Annan relevant nomenklatur (NACE/CPA/CPC) ___________________________________________
2) Arbetets art och omfattning ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Uppskattad kostnad (exkl. moms) ________________________ Valuta ___________________________
4) Planerat startdatum (om känt) för: upphandlingsförfarandet
arbetet / leverans
5) Planerat slutdatum (om känt) :
DEL nr

/

/

(dd/mm/åååå)

/

/

(dd/mm/åååå)

/

/

(dd/mm/åååå)

.........................................................................................................................................................

1) Nomenklatur
1.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista) *
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Annan relevant nomenklatur (NACE/CPA/CPC) ___________________________________________
2) Arbetets art och omfattning ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Uppskattad kostnad (exkl. moms) ________________________ Valuta ___________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 2 – SV
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4) Planerat startdatum (om känt) för: upphandlingsförfarandet
arbetet / leverans
5) Planerat slutdatum (om känt) :

/

/

(dd/mm/åååå)

/

/

(dd/mm/åååå)

/

/

(dd/mm/åååå)

............................................... (Använd denna bilaga så många gånger som behövs...............................................

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 2 – SV
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EUROPEISKA UNIONEN
Publicering av Tillägg till Europeiska gemenskapernas officiella tidning
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Fax (+352) 29 29 44619, (+352) 29 29 44623, (+352) 29 29 42670
E-mail : mp-ojs@opoce.cec.eu.int
On-line offentliggörande av meddelande: http://simap.eu.int

ANBUDSINFORDRAN / ANSÖKAN
Tjänster

Ifylles av publikationsbyrån

Varor

Datum för mottagande av annons ___________________

Bygg- och anläggningsarbeten

Identifikation ___________________________________

Omfattas upphandlingen av ”Government Procurement Agreement” (GPA)?

NEJ

JA

AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
I.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS NAMN OCH ADRESS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

I.2) ADRESS VARIFRÅN YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

I.3) ADRESS VARIFRÅN DOKUMENTATION KAN ERHÅLLAS
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

I.4) ADRESS TILL VILKEN ANBUD ELLER ANSÖKNINGAR SKALL SÄNDAS
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

I.5) TYP AV UPPHANDLANDE ENHET *
Statlig myndighet
Regional eller lokal myndighet

EU-institution
Organ som styrs av offentlig rätt

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Annan

Standardformulär 1 – SV
1/9

AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
II.1) BESKRIVNING
II.1.1) TYP AV KONTRAKT (vid upphandling avseende bygg- eller anläggningsarbeten)
Utförande

Projektering och utförande

Utförande oavsett medel av arbete
som motsvarar de angivna kraven

II.1.2) Typ av kontrakt (vid varuupphandling)
Köp

Hyra

Leasing

Hyrköp

En kombination av dessa

II.1.3) Typ av kontrakt (vid tjänsteupphandling)
Tjänstekategori
II.1.4) Ramavtal? *

NEJ

JA

II.1.5) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen * ________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.6) Beskrivning (använd fortsättningsblad vid behov)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.7) Plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande
_____________________________________________________________________________________
NUTS-kod * __________________________________________________________________________
II.1.8) Nomenklatur
II.1.8.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista) *
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.1.8.2) Annan relevant nomenklatur (CPA/NACE/CPC) ________________________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 1 – SV
2/9

II.1.9) Uppdelning av kontraktet (För beskrivning av delarna, använd bilaga B så många gånger som behövs)
NEJ
JA
Anbud får lämnas på

en del

flera delar

alla delar

II.1.10) Accepteras alternativa utföranden? (i förekommande fall)
NEJ

JA

II.2) KVANTITET ELLER OMFATTNING AV KONTRAKTET
II.2.1) Total kvantitet eller omfattning (inklusive alla delar och optioner, i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2.2) Optioner (i förekommande fall). Beskriv och ange, om möjligt, när dessa kan komma att användas
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.3) TIDSGRÄNSER FÖR LEVERANS ELLER UTFÖRANDE
och/eller dagar

Antingen: Period i månader
Eller: Startdatum

/

/

från beslutstidpunkten (tilldelning av kontraktet)

och/eller slutdatum

/

/

(dd/mm/åååå)

AVDELNING III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION
III.1) VILLKOR RÖRANDE KONTRAKTET
III.1.1) Depositioner och garantier som krävs (i förekommande fal)
_____________________________________________________________________________________
III.1.2) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där detta
framgår (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.1.3) Den juridiska form som den grupp som tilldelas kontraktet skall anta (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2) VILLKOR FÖR DELTAGANDE I URVALSFÖRFARANDET
III.2.1) Information om villkor beträffande leverantörers/entreprenörers juridiska, ekonomiska och
finansiella ställning samt tekniska kapacitet och förmåga
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande
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III.2.1.1) Juridisk ställning - referenser som krävs
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning - referenser som krävs
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.1.3) Teknisk förmåga och kapacitet - referenser som krävs
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.3) VILLKOR RÖRANDE KONTRAKTET VID TJÄNSTEUPPHANDLING
III.3.1) Måste tjänsten utföras av en viss yrkeskategori?
JA
NEJ
Om ja, hänvisning till de lagar och bestämmelser som gäller
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.3.2) Skall juridiska personer ange namn och yrkesmässiga kvalifikationer för den personal som skall
utföra tjänsten?
NEJ

JA

AVDELNING IV: FÖRFARANDE
IV.1) UPPHANDLINGSFÖRFARANDE
Öppet
Selektivt
Förhandlat

Påskyndat selektivt
Påskyndat förhandlat

IV.1.1) Finns redan utsedda anbudssökande? (i förekommande fall och endast vid förhandlad upphandling)
JA
NEJ
Om ja, använd Övrig information (avdelning V) för detaljer.
IV.1.2) Motiv för val av påskyndat förfarande (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.1.3) Föregående annonsering rörande samma projekt (i förekommande fall)
IV.1.3.1) Förhandsannons rörande samma projekt (i förekommande fall
Nummer i EGT:s
innehållsförteckning

/S

-

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

den

/

/

(dd/mm/åååå)
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IV.1.3.2) Annan föregående annonsering
Nummer i EGT:s
innehållsförteckning

/S

-

den

/

/

(dd/mm/åååå)

IV.1.4) Antal företag som man avser inbjuda till anbudslämnande (i förekommande fall)
Antal

eller:

Minimum

/ Maximum

IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER
A) Lägsta pris
eller
B) Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till:
B1) nedanstående kriterier (i fallande prioritetsordning, om möjligt)
1 _________________________ 4 ________________________ 7 ________________________
2 _________________________ 5 ________________________ 8 ________________________
3 _________________________ 6 ________________________ 9 ________________________
I fallande prioritetsordning:

NEJ

JA

eller
B2) kriterier angivna i förfrågningsunderlaget
IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION
IV.3.1) Den upphandlande enhetens referensnummer på projektet * _______________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.2) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och övriga dokument
Sista dag för beställning av dokument

/

/

(dd/mm/åååå)

Avgift (i förekommande fall) ____________________________ Valuta __________________________
Betalningsvillkor ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.3) Sista datum för mottagande av anbud (anbudsinlämning) eller ansökan att få delta
(anbudsansökning) (såsom relevant vid öppet, selektivt eller förhandlat förfarande)
/

/

(dd/mm/åååå) eller

dagar från avsändandet av annonsen

Klockslag (i förekommande fall) _____________________________
IV.3.4) Avsändande av inbjudan till anbudslämnande till utvalda anbudssökande (vid selektiv och
förhandlad upphandling)
Planerat datum

/

/

(dd/mm/åååå)

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande
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IV.3.5) Språk som får användas i anbudsansökningar och anbud
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

annat språk – tredje land
___________________

IV.3.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud (vid öppet förfarande)
/

Till och med

/

(dd/mm/åååå)

månader och/eller

eller

dagar

från den angivna sista dagen för mottagande
av anbud
IV.3.7) Anbudsöppning
IV.3.7.1) Personer som äger rätt att närvara vid anbudsöppningen (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.7.2) Tid och plats
Datum

/

/

(dd/mm/åååå)

Klockslag _________________________________

Plats ________________________________________________________________________________

AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
VI.1) ÄR OFFENTLIGGÖRANDET AV MEDDELANDET ICKE-OBLIGATORISKT?
NEJ

JA

VI.2) ANGE OM UPPHANDLINGEN ÄR ÅTERKOMMANDE OCH DEN PLANERADE TIDPUNKTEN FÖR PUBLICERING
AV YTTERLIGARE ANNONSER (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) HAR NÅGOT KONTRAKT SAMBAND MED ETT PROJEKT/PROGRAM SOM FINANSIERAS AV EU-FONDER? *
JA
NEJ
Om ja, ange vilket projekt/program och relevant referens ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.4) ÖVRIG INFORMATION (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.5) DATUM FÖR AVSÄNDANDE AV ANNONSEN:

/

/

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

(dd/mm/åååå)
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BILAGA A
1.2) ADRESS VARIFRÅN YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

1.3) ADRESS VARIFRÅN DOKUMENT KAN ERHÅLLAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

I.4) ADRESS TILL VILKEN ANBUD ELLER ANSÖKNINGAR SKALL SÄNDAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande
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BILAGA B - INFORMATION OM DELAR
...........................................................................................................................................................

Del nr

1) Nomenklatur
1.1) CPV-klassificering (Gemensam Upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.
.
.
1.2 )Annan relevant nomenklatur (CPA/NACE/CPC) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Kort beskrivning _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Omfattning eller kvantitet ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4) Annan planerad start- eller leveransdag (i förekommande fall)
Startdag
Del nr

/

/

och/eller leveransdag

/

/

(dd/mm/åååå)

.............................................................................................................................................................

1) Nomenklatur
1.1) CPV-klassificering (Gemensam Upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.
.
.
1.2 )Annan relevant nomenklatur (CPA/NACE/CPC) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Kort beskrivning _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande
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3) Omfattning eller kvantitet ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4) Annan planerad start- eller leveransdag (i förekommande fall)
Startdag

/

/

och/eller leveransdag

/

/

(dd/mm/åååå)

.............................................................. Använd flera blad om det behövs .............................................................

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 1 – SV
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EUROPEISKA UNIONEN
Publicering av Tillägg till Europeiska gemenskapernas officiella tidning
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Fax (+352) 29 29 44619, (+352) 29 29 44623, (+352) 29 29 42670
E-mail : mp-ojs@opoce.cec.eu.int
On-line offentliggörande av meddelande: http://simap.eu.int

MEDDELANDE OM TILLDELNING AV KONTRAKT
Tjänster

Ifylles av publikationsbyrån

Varor

Datum för mottagande av annons ___________________

Bygg- och anläggningsarbeten

Identifikation ___________________________________

Omfattas upphandlingen av ”Government Procurement Agreement” (GPA) ?

NEJ

JA

AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
I.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS NAMN OCH ADRESS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

I.2) TYP AV UPPHANDLANDE ENHET *
Statlig myndighet
Regional eller lokal myndighet

EU-institution
Organ som styrs av offentlig rätt

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Annan

Standardformulär 3 – SV
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AVDELNING II:UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
II.1) TYP AV KONTRAKT
Bygg- eller anläggningsarbeten

Varor

Tjänster
Tjänstekategori
Medges publicering av annonsen för
tjänstekategorierna 17 till 27 ?
NEJ
JA

II.2) RAMAVTAL
NEJ

JA

II.3) NOMENKLATUR
II.3.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.
.
.
II.3.2) Annan relevant nomenklatur (CPA/NACE/CPC) _________________________________________
II.4) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen *
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) Kort beskrivning
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.6) Uppskattat totalvärde (exkl. moms)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

AVDELNING IV: FÖRFARANDE
IV.1) UPPHANDLINGSFÖRFARANDE
Öppet
Påskyndat selektivt

Selektivt
Påskyndat förhandlat

Förhandlat med annonsering
Förhandlat utan annonsering

IV.1.1) Motiv för val av förhandlat förfarande utan annonsering (se bilaga)

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande
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IV.2) UTVÄRDERINGSKRITERIER
Lägsta pris
eller
Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till:
_____________________________________

_________________________________________

_____________________________________

_________________________________________

_____________________________________

_________________________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 3 – SV
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AVDELNING V:KONTRAKTSTILLDELNING
V.1) TILLDELNING OCH KONTRAKTSVÄRDE
V.1.1) Namn och adress på den som tilldelats kontrakt
KONTRAKT nr ______ ...........................................................................................................................................
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

V.1.2) Information om kontraktspriset (eller högsta/lägsta anbud som utvärderades)
Pris (exkl. moms) _________________________
eller lägsta anbud _________________________ / högsta anbud _______________________________
Valuta __________________________________
V.2) UNDERLEVERANTÖR
V.2.1) Är det troligt att kontraktet kommer att läggas ut på underleverantör ?

NEJ

JA

Om ja, ange värde eller andel av kontraktet som kan bli utlagt på tredje man
Värde (exkl. moms) _____________________ Valuta ____________________ Andel ___________ %
Okänt
KONTRAKT nr ______ ...........................................................................................................................................
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande
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V.1.2) Information om kontraktspriset (eller högsta/lägsta anbud som utvärderades)
Pris (exkl. moms) _________________________
eller lägsta anbud _________________________ / högsta anbud _______________________________
Valuta __________________________________
V.2) UNDERLEVERANTÖR
V.2.1) Är det troligt att kontraktet kommer att läggas ut på underleverantör ?

NEJ

JA

Om ja, ange värde eller andel av kontraktet som kan bli utlagt på tredje man
Värde (exkl. moms)_____________________ Valuta __________________ Andel ______________ %
Okänt
................................................ (Använd denna sida så många gånger som behövs) ...............................................

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 3 – SV
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AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
VI.1) ÄR OFFENTLIGGÖRANDET AV MEDDELANDET ICKE-OBLIGATORISKT?
NEJ

JA

VI.2) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS REFERENSNUMMER PÅ PROJEKTET *
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
/

VI.3) DATUM FÖR KONTRAKTSTILLDELNING:

/

(dd/mm/åååå)

VI.4) ANTAL MOTTAGNA ANBUD:
VI.5) HADE UPPHANDLINGEN ANNONSERATS I EGT?
JA
NEJ
Om ja, ange referensnummer i EGT:s innehållsförteckning:
/S

-

den

/

/

(dd/mm/åååå)

VI.6) HAR NÅGOT KONTRAKT SAMBAND MED ETT PROJEKT/PROGRAM SOM FINANSIERAS AV EU- FONDER? *
JA
NEJ
Om ja, ange vilket projekt/program och relevant referens ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.7) ÖVRIG INFORMATION
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.8) DATUM FÖR AVSÄNDANDE AV ANNONSEN

/

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

/

(dd/mm/åååå)
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BILAGA
KONTRAKTSTILLDELNING
BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN
VAROR
TJÄNSTER

IV.1.1) Motiv för val av förhandlat förfarande
Motiven för val av förhandlat förfarande måste vara i överensstämmelse med tillämpliga artiklar i direktiv :
Bygg- och anläggningsarbeten:
Direktiv 93/37, Artikel 7
Varor:
Direktiv 93/36, Artikel 6
Tjänster:
Direktiv 92/50, Artikel 11
IV.1.1.1) Förhandlat förfarande med föregående annonsering
a) Anbud som inte svarar mot kraven eller inte är godtagbara har
lämnats i:
- öppet förfarande
- selektivt förfarande
b) Arten av arbetet/tjänsten eller därmed förknippade risker medger
inte en förhandsvärdering
c) Tjänstens art är sådan att ett tillräckligt preciserat
förfrågningsunderlag inte kan upprättasför att medge utvärdering i
öppet eller selektivt förfarande
d) Arbetet utförs enbart för forskning, experiment eller utveckling, och
inte i vinstsyfte eller för att täcka forsknings- och
utvecklingskostnader
IV.1.1.2 Förhandlat förfarande utan föregående annonsering
e) Inga anbud eller inga lämpliga anbud har lämnats i:
- öppet förfarande
- selektivt förfarande
f) Produkten har tillverkats enbart för forskning, studier, experiment
eller utveckling, och inte i vinstsyfte eller för att täcka forskningsoch utvecklingskostnader (varor enbart) :
g) Arbetena / varorna / tjänsten kan tillhandahållas/utföras endast av en
viss leverantör/entreprenör p.g.a.:
- tekniska skäl
- konstnärliga skäl
- skyddande av
ensamrätt
h) Synnerlig brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat
förutses av den upphandlande enheten och i enlighet med de strikta
villkoren i direktiven.
i) Arbeten / tilläggsleveranser / tjänster beställs i enlighet med de strikta
villkoren i direktiven
j) Nya arbeten/tjänster, som enbart består av en upprepning av tidigare
arbeten/tjänster och som beställts i enlighet med de strikta villkoren i
direktiven.
k) Tjänster kontrakt tilldelat en eller flera kandidater efter en
formgivningstävling.

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande
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L 285/30

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA II

29.10.2001

EUROPEISKA UNIONEN
Publicering av Tillägg till Europeiska gemenskapernas officiella tidning
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Fax: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int On-line offentliggörande av meddelande: http://simap.eu.int

FÖRHANDSANNONS
Ifylles av publikationsbyrån

Tjänster
Varor

Datum för mottagande av annons ___________________

Bygg- och anläggningsarbeten

Identifikation ___________________________________

Omfattas upphandlingen av ”Government Procurement Agreement” (GPA) ?

JA

NEJ

AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
I.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS NAMN OCH ADRESS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

1.2) ADRESS VARIFRÅN YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS:
Som i 1.1

om annan se bilaga A

1.3) TYP AV UPPHANDLANDE ENHET *
Statlig myndighet
Regional eller lokal myndighet

EU-institution
Organ som styrs av offentlig rätt

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Annan

Standardformulär 2 – SV
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AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL

BYGG- ELLER
ANLÄGGNINGSARBETEN

II.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS BENÄMNING PÅ UPPHANDLINGEN * ..........................................................
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2) PLATS FÖR BYGGNATION/ANLÄGGNING: ___________________________________________________
NUTS-kod * _____________________________
II.3) NOMENKLATUR
II.3.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) ANNAN RELEVANT NOMENKLATUR (NACE) _______________________________________________
II.4) ARBETETS ART OCH OMFATTNING ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) UPPSKATTAD KOSTNADSRAM (exkl.moms) FÖR DET FÖRESLAGNA ARBETET (om känt) :
Mellan _______________________ och _________________________ Valuta ________________________
II.6) PLANERAT STARTDATUM FÖR (om känt):
Upphandlingsförfarandet

/

/

(dd/mm/åååå)

Arbetet

/

/

(dd/mm/åååå)

/

/

(dd/mm/åååå)

II.7) PLANERAT SLUTDATUM (om känt)

II.8) HUVUDVILLKOR FÖR FINANSIERING OCH BETALNING (om känt) ________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.9) ÖVRIG INFORMATION (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande
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II.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS BENÄMNING PÅ UPPHANDLINGEN * ..........................................................
_____________________________________________________________________________________
II.2) PLATS FÖR BYGGNATION/ANLÄGGNING:
____________________________________________________________________________________
NUTS-kod * _____________________________
II.3) NOMENKLATUR
II.3.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) ANNAN RELEVANT NOMENKLATUR (NACE) _______________________________________________
II.4) ARBETETS ART OCH OMFATTNING ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) UPPSKATTAD KOSTNADSRAM (exkl.moms) FÖR DET FÖRESLAGNA ARBETET (om känt) :
Mellan _______________________ och _________________________ Valuta ________________________
II.6) PLANERAT STARTDATUM FÖR (om känt):
Upphandlingsförfarandet

/

/

(dd/mm/åååå)

Arbetet

/

/

(dd/mm/åååå)

/

/

(dd/mm/åååå)

II.7) PLANERAT SLUTDATUM (om känt)

II.8) HUVUDVILLKOR FÖR FINANSIERING OCH BETALNING (om känt) ________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.9) ÖVRIG INFORMATION (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

............................(För beskrivning av delarna, använd bilaga B så många gånger som behövs)............................

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande
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AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL

VAROR
TJÄNSTER
II.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS BENÄMNING PÅ UPPHANDLINGEN * ..........................................................
_____________________________________________________________________________________

II.2) NOMENKLATUR
II.2.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.
.
.
_______________________________________________
II.2.2) Annan relevant nomenklatur (CPA/CPC)
II.2.3) Tjänstekategori
II.3) ART OCH OMFATTNING ELLER VÄRDE AV VAROR ELLER TJÄNSTER PER TJÄNSTEKATEGORI
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) PLANERAT DATUM FÖR INLEDNING AV UPPHANDLINGSFÖRFARANDET (om känt)
/

/

(dd/mm/åååå)

II.5) ÖVRIG INFORMATION (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
............................(För beskrivning av delarna, använd bilaga B så många gånger som behövs)............................
II.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS BENÄMNING PÅ UPPHANDLINGEN * ...........................................................
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENKLATUR
II.2.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.
.
.
II.2.2) Annan relevant nomenklatur (CPA/CPC) _______________________________________________
II.2.3) Tjänstekategori

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 2 – SV
4/9

II.3) ART OCH OMFATTNING ELLER VÄRDE AV VAROR ELLER TJÄNSTER PER TJÄNSTEKATEGORI
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) PLANERAT DATUM FÖR INLEDNING AV UPPHANDLINGSFÖRFARANDET (om känt)
/

/

(dd/mm/åååå)

II.5) ÖVRIG INFORMATION (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(För beskrivning av delarna, använd bilaga B så många gånger som behövs)
................................................ (Använd denna sida så många gånger som behövs)................................................

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 2 – SV
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AVDELNING IV: ADMINISTRATIV INFORMATION
IV.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS REFERENSNUMMER PÅ PROJEKTET / AKTEN * ____________________
_____________________________________________________________________________________

AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
VI.1) ÄR OFFENTLIGGÖRANDET AV MEDDELANDET ICKE-OBLIGATORISKT?
NEJ

JA

VI.2) HAR NÅGOT KONTRAKT SAMBAND MED ETT PROJEKT/PROGRAM SOM FINANSIERAS AV EU-FONDER? *
JA
NEJ
Om ja, ange vilket projekt/program och relevant referens _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) DATUM FÖR AVSÄNDANDE AV ANNONSEN:

/

/

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

(dd/mm/åååå)

Standardformulär 2 – SV
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BILAGA A
1.2) ADRESS VARIFRÅN YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS

Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 2 – SV
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BILAGA B
FÖRHANDSANNONS - INFORMATION OM DELAR
DEL nr

.........................................................................................................................................................

1) Nomenklatur
1.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista) *
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Annan relevant nomenklatur (NACE/CPA/CPC) ___________________________________________
2) Arbetets art och omfattning ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Uppskattad kostnad (exkl. moms) ________________________ Valuta ___________________________
4) Planerat startdatum (om känt) för: upphandlingsförfarandet
arbetet / leverans
5) Planerat slutdatum (om känt) :
DEL nr

/

/

(dd/mm/åååå)

/

/

(dd/mm/åååå)

/

/

(dd/mm/åååå)

.........................................................................................................................................................

1) Nomenklatur
1.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista) *
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Annan relevant nomenklatur (NACE/CPA/CPC) ___________________________________________
2) Arbetets art och omfattning ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Uppskattad kostnad (exkl. moms) ________________________ Valuta ___________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 2 – SV
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4) Planerat startdatum (om känt) för: upphandlingsförfarandet
arbetet / leverans
5) Planerat slutdatum (om känt) :

/

/

(dd/mm/åååå)

/

/

(dd/mm/åååå)

/

/

(dd/mm/åååå)

............................................... (Använd denna bilaga så många gånger som behövs...............................................

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 2 – SV
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EUROPEISKA UNIONEN
Publicering av Tillägg till Europeiska gemenskapernas officiella tidning
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Fax (+352) 29 29 44619, (+352) 29 29 44623, (+352) 29 29 42670
E-mail : mp-ojs@opoce.cec.eu.int
On-line offentliggörande av meddelande: http://simap.eu.int

ANBUDSINFORDRAN / ANSÖKAN
Tjänster

Ifylles av publikationsbyrån

Varor

Datum för mottagande av annons ___________________

Bygg- och anläggningsarbeten

Identifikation ___________________________________

Omfattas upphandlingen av ”Government Procurement Agreement” (GPA)?

NEJ

JA

AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
I.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS NAMN OCH ADRESS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

I.2) ADRESS VARIFRÅN YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

I.3) ADRESS VARIFRÅN DOKUMENTATION KAN ERHÅLLAS
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

I.4) ADRESS TILL VILKEN ANBUD ELLER ANSÖKNINGAR SKALL SÄNDAS
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

I.5) TYP AV UPPHANDLANDE ENHET *
Statlig myndighet
Regional eller lokal myndighet

EU-institution
Organ som styrs av offentlig rätt

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Annan

Standardformulär 1 – SV
1/9

AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
II.1) BESKRIVNING
II.1.1) TYP AV KONTRAKT (vid upphandling avseende bygg- eller anläggningsarbeten)
Utförande

Projektering och utförande

Utförande oavsett medel av arbete
som motsvarar de angivna kraven

II.1.2) Typ av kontrakt (vid varuupphandling)
Köp

Hyra

Leasing

Hyrköp

En kombination av dessa

II.1.3) Typ av kontrakt (vid tjänsteupphandling)
Tjänstekategori
II.1.4) Ramavtal? *

NEJ

JA

II.1.5) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen * ________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.6) Beskrivning (använd fortsättningsblad vid behov)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.7) Plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande
_____________________________________________________________________________________
NUTS-kod * _________________________________________
II.1.8) Nomenklatur
II.1.8.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista) *
Huvudordlista
Huvudobjekt
Tilläggs-objekt

Tilläggsordlista (i förekommande fall)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.1.8.2) Annan relevant nomenklatur (CPA/NACE/CPC) ________________________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 1 – SV
2/9

II.1.9) Uppdelning av kontraktet (För beskrivning av delarna, använd bilaga B så många gånger som behövs)
NEJ
JA
Anbud får lämnas på

en del

flera delar

alla delar

II.1.10) Accepteras alternativa utföranden? (i förekommande fall)
NEJ

JA

II.2) KVANTITET ELLER OMFATTNING AV KONTRAKTET
II.2.1) Total kvantitet eller omfattning (inklusive alla delar och optioner, i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2.2) Optioner (i förekommande fall). Beskriv och ange, om möjligt, när dessa kan komma att användas
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

II.3) TIDSGRÄNSER FÖR LEVERANS ELLER UTFÖRANDE
och/eller dagar

Antingen: Period i månader
Eller: Startdatum

/

/

från beslutstidpunkten (tilldelning av kontraktet)

och/eller slutdatum

/

/

(dd/mm/åååå)

AVDELNING III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION
III.1) VILLKOR RÖRANDE KONTRAKTET
III.1.1) Depositioner och garantier som krävs (i förekommande fal)
_____________________________________________________________________________________
III.1.2) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där detta
framgår (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.1.3) Den juridiska form som den grupp som tilldelas kontraktet skall anta (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2) VILLKOR FÖR DELTAGANDE I URVALSFÖRFARANDET
III.2.1) Information om villkor beträffande leverantörers/entreprenörers juridiska, ekonomiska och
finansiella ställning samt tekniska kapacitet och förmåga
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 1 – SV
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III.2.1.1) Juridisk ställning - referenser som krävs
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning - referenser som krävs
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.1.3) Teknisk förmåga och kapacitet - referenser som krävs
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.3) VILLKOR RÖRANDE KONTRAKTET VID TJÄNSTEUPPHANDLING
III.3.1) Måste tjänsten utföras av en viss yrkeskategori?
JA
NEJ
Om ja, hänvisning till de lagar och bestämmelser som gäller
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.3.2) Skall juridiska personer ange namn och yrkesmässiga kvalifikationer för den personal som skall
utföra tjänsten?
NEJ

JA

AVDELNING IV: FÖRFARANDE
IV.1) UPPHANDLINGSFÖRFARANDE
Öppet
Selektivt
Förhandlat

Påskyndat selektivt
Påskyndat förhandlat

IV.1.1) Finns redan utsedda anbudssökande? (i förekommande fall och endast vid förhandlad upphandling)
JA
NEJ
Om ja, använd Övrig information (avdelning V) för detaljer.
IV.1.2) Motiv för val av påskyndat förfarande (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.1.3) Föregående annonsering rörande samma projekt (i förekommande fall)
IV.1.3.1) Förhandsannons rörande samma projekt (i förekommande fall
Nummer i EGT:s
innehållsförteckning

/S

-

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

den

/

/

(dd/mm/åååå)

Standardformulär 1 – SV
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IV.1.3.2) Annan föregående annonsering
Nummer i EGT:s
innehållsförteckning

/S

-

den

/

/

(dd/mm/åååå)

IV.1.4) Antal företag som man avser inbjuda till anbudslämnande (i förekommande fall)
Antal

eller:

Minimum

/ Maximum

IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER
A) Lägsta pris
eller
B) Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till:
B1) nedanstående kriterier (i fallande prioritetsordning, om möjligt)
1 _________________________ 4 ________________________ 7 ________________________
2 _________________________ 5 ________________________ 8 ________________________
3 _________________________ 6 ________________________ 9 ________________________
I fallande prioritetsordning:

NEJ

JA

eller
B2) kriterier angivna i förfrågningsunderlaget
IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION
IV.3.1) Den upphandlande enhetens referensnummer på projektet * _______________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.2) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och övriga dokument
Sista dag för beställning av dokument

/

/

(dd/mm/åååå)

Avgift (i förekommande fall) ____________________________ Valuta __________________________
Betalningsvillkor ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.3) Sista datum för mottagande av anbud (anbudsinlämning) eller ansökan att få delta
(anbudsansökning) (såsom relevant vid öppet, selektivt eller förhandlat förfarande)
/

/

(dd/mm/åååå) eller

dagar från avsändandet av annonsen

Klockslag (i förekommande fall) _____________________________
IV.3.4) Avsändande av inbjudan till anbudslämnande till utvalda anbudssökande (vid selektiv och
förhandlad upphandling)
Planerat datum

/

/

(dd/mm/åååå)

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 1 – SV
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IV.3.5) Språk som får användas i anbudsansökningar och anbud
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

annat språk – tredje land
___________________

IV.3.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud (vid öppet förfarande)
/

Till och med

/

(dd/mm/åååå)

månader och/eller

eller

dagar

från den angivna sista dagen för mottagande
av anbud
IV.3.7) Anbudsöppning
IV.3.7.1) Personer som äger rätt att närvara vid anbudsöppningen (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.7.2) Tid och plats
Datum

/

/

(dd/mm/åååå)

Klockslag _________________________________

Plats ________________________________________________________________________________

AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
VI.1) ÄR OFFENTLIGGÖRANDET AV MEDDELANDET ICKE-OBLIGATORISKT?
NEJ

JA

VI.2) ANGE OM UPPHANDLINGEN ÄR ÅTERKOMMANDE OCH DEN PLANERADE TIDPUNKTEN FÖR PUBLICERING
AV YTTERLIGARE ANNONSER (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) HAR NÅGOT KONTRAKT SAMBAND MED ETT PROJEKT/PROGRAM SOM FINANSIERAS AV EU-FONDER? *
JA
NEJ
Om ja, ange vilket projekt/program och relevant referens ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.4) ÖVRIG INFORMATION (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.5) DATUM FÖR AVSÄNDANDE AV ANNONSEN:

/

/

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

(dd/mm/åååå)
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BILAGA A
1.2) ADRESS VARIFRÅN YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

1.3) ADRESS VARIFRÅN DOKUMENT KAN ERHÅLLAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

I.4) ADRESS TILL VILKEN ANBUD ELLER ANSÖKNINGAR SKALL SÄNDAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 1 – SV
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BILAGA B - INFORMATION OM DELAR
...........................................................................................................................................................

Del nr

1) Nomenklatur
1.1) CPV-klassificering (Gemensam Upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.
.
.
1.2 )Annan relevant nomenklatur (CPA/NACE/CPC) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Kort beskrivning _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Omfattning eller kvantitet ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4) Annan planerad start- eller leveransdag (i förekommande fall)
Startdag
Del nr

/

/

och/eller leveransdag

/

/

(dd/mm/åååå)

.............................................................................................................................................................

1) Nomenklatur
1.1) CPV-klassificering (Gemensam Upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.
.
.
1.2 )Annan relevant nomenklatur (CPA/NACE/CPC) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Kort beskrivning _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 1 – SV
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3) Omfattning eller kvantitet ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4) Annan planerad start- eller leveransdag (i förekommande fall)
Startdag

/

/

och/eller leveransdag

/

/

(dd/mm/åååå)

.............................................................. Använd flera blad om det behövs .............................................................

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 1 – SV
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EUROPEISKA UNIONEN
Publicering av Tillägg till Europeiska gemenskapernas officiella tidning
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Fax (+352) 29 29 44619, (+352) 29 29 44623, (+352) 29 29 42670
E-mail : mp-ojs@opoce.cec.eu.int
On-line offentliggörande av meddelande: http://simap.eu.int

MEDDELANDE OM TILLDELNING AV KONTRAKT
Tjänster

Ifylles av publikationsbyrån

Varor

Datum för mottagande av annons ___________________

Bygg- och anläggningsarbeten

Identifikation ___________________________________

Omfattas upphandlingen av ”Government Procurement Agreement” (GPA) ?

NEJ

JA

AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
I.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS NAMN OCH ADRESS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

I.2) TYP AV UPPHANDLANDE ENHET *
Statlig myndighet
Regional eller lokal myndighet

EU-institution
Organ som styrs av offentlig rätt

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Annan

Standardformulär 3 – SV
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AVDELNING II:UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
II.1) TYP AV KONTRAKT
Bygg- eller anläggningsarbeten

Varor

Tjänster
Tjänstekategori
Medges publicering av annonsen för
tjänstekategorierna 17 till 27 ?
NEJ
JA

II.2) RAMAVTAL
NEJ

JA

II.3) NOMENKLATUR
II.3.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) Annan relevant nomenklatur (CPA/NACE/CPC) _________________________________________
II.4) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen *
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) Kort beskrivning
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.6) Uppskattat totalvärde (exkl. moms)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

AVDELNING IV: FÖRFARANDE
IV.1) UPPHANDLINGSFÖRFARANDE
Öppet
Påskyndat selektivt

Selektivt
Påskyndat förhandlat

Förhandlat med annonsering
Förhandlat utan annonsering

IV.1.1) Motiv för val av förhandlat förfarande utan annonsering (se bilaga)

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 3 – SV
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IV.2) UTVÄRDERINGSKRITERIER
Lägsta pris
eller
Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till:
_____________________________________

_________________________________________

_____________________________________

_________________________________________

_____________________________________

_________________________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 3 – SV
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AVDELNING V:KONTRAKTSTILLDELNING
V.1) TILLDELNING OCH KONTRAKTSVÄRDE
V.1.1) Namn och adress på den som tilldelats kontrakt
KONTRAKT nr ______ ...........................................................................................................................................
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

V.1.2) Information om kontraktspriset (eller högsta/lägsta anbud som utvärderades)
Pris (exkl. moms) _________________________
eller lägsta anbud _________________________ / högsta anbud _______________________________
Valuta __________________________________
V.2) UNDERLEVERANTÖR
V.2.1) Är det troligt att kontraktet kommer att läggas ut på underleverantör ?

NEJ

JA

Om ja, ange värde eller andel av kontraktet som kan bli utlagt på tredje man
Värde (exkl. moms) _____________________ Valuta ____________________ Andel ___________ %
Okänt
KONTRAKT nr ______ ...........................................................................................................................................
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 3 – SV
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V.1.2) Information om kontraktspriset (eller högsta/lägsta anbud som utvärderades)
Pris (exkl. moms) _________________________
eller lägsta anbud _________________________ / högsta anbud _______________________________
Valuta __________________________________
V.2) UNDERLEVERANTÖR
V.2.1) Är det troligt att kontraktet kommer att läggas ut på underleverantör ?

NEJ

JA

Om ja, ange värde eller andel av kontraktet som kan bli utlagt på tredje man
Värde (exkl. moms)_____________________ Valuta __________________ Andel ______________ %
Okänt
................................................ (Använd denna sida så många gånger som behövs) ...............................................

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 3 – SV
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AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
VI.1) ÄR OFFENTLIGGÖRANDET AV MEDDELANDET ICKE-OBLIGATORISKT?
NEJ

JA

VI.2) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS REFERENSNUMMER PÅ PROJEKTET *
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
/

VI.3) DATUM FÖR KONTRAKTSTILLDELNING:

/

(dd/mm/åååå)

VI.4) ANTAL MOTTAGNA ANBUD:
VI.5) HADE UPPHANDLINGEN ANNONSERATS I EGT?
JA
NEJ
Om ja, ange referensnummer i EGT:s innehållsförteckning:
/S

-

den

/

/

(dd/mm/åååå)

VI.6) HAR NÅGOT KONTRAKT SAMBAND MED ETT PROJEKT/PROGRAM SOM FINANSIERAS AV EU- FONDER? *
JA
NEJ
Om ja, ange vilket projekt/program och relevant referens ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.7) ÖVRIG INFORMATION
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.8) DATUM FÖR AVSÄNDANDE AV ANNONSEN

/

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

/

(dd/mm/åååå)

Standardformulär 3 – SV
6/7

BILAGA
KONTRAKTSTILLDELNING
BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN
VAROR
TJÄNSTER

IV.1.1) Motiv för val av förhandlat förfarande
Motiven för val av förhandlat förfarande måste vara i överensstämmelse med tillämpliga artiklar i direktiv :
Bygg- och anläggningsarbeten:
Direktiv 93/37, Artikel 7
Varor:
Direktiv 93/36, Artikel 6
Tjänster:
Direktiv 92/50, Artikel 11
IV.1.1.1) Förhandlat förfarande med föregående annonsering
e) Anbud som inte svarar mot kraven eller inte är godtagbara har
lämnats i:
- öppet förfarande
- selektivt förfarande
f) Arten av arbetet/tjänsten eller därmed förknippade risker medger
inte en förhandsvärdering
g) Tjänstens art är sådan att ett tillräckligt preciserat
förfrågningsunderlag inte kan upprättasför att medge utvärdering i
öppet eller selektivt förfarande
h) Arbetet utförs enbart för forskning, experiment eller utveckling, och
inte i vinstsyfte eller för att täcka forsknings- och
utvecklingskostnader
IV.1.1.2 Förhandlat förfarande utan föregående annonsering
l) Inga anbud eller inga lämpliga anbud har lämnats i:
- öppet förfarande
- selektivt förfarande
m) Produkten har tillverkats enbart för forskning, studier, experiment
eller utveckling, och inte i vinstsyfte eller för att täcka forskningsoch utvecklingskostnader (varor enbart) :
n) Arbetena / varorna / tjänsten kan tillhandahållas/utföras endast av en
viss leverantör/entreprenör p.g.a.:
- tekniska skäl
- konstnärliga skäl
- skyddande av
ensamrätt
o) Synnerlig brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat
förutses av den upphandlande enheten och i enlighet med de strikta
villkoren i direktiven.
p) Arbeten / tilläggsleveranser / tjänster beställs i enlighet med de strikta
villkoren i direktiven
q) Nya arbeten/tjänster, som enbart består av en upprepning av tidigare
arbeten/tjänster och som beställts i enlighet med de strikta villkoren i
direktiven.
r) Tjänster kontrakt tilldelat en eller flera kandidater efter en
formgivningstävling.

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 3 – SV
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L 285/56
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Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA III

29.10.2001

EUROPEISKA UNIONEN
Publicering av Tillägg till Europeiska gemenskapernas officiella tidning
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Fax (+352) 29 29 44619, (+352) 29 29 44623, (+352) 29 29 42670
E-mail : mp-ojs@opoce.cec.eu.int
On-line offentliggörande av meddelande: http://simap.eu.int

BYGGKONCESSION
Bygg- och anläggningsarbeten

Ifylles av publikationsbyrån
Datum för mottagande av annons ___________________
Identifikation ___________________________________

AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
I.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS NAMN OCH ADRESS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

I.2) ADRESS VARIFRÅN YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS:
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

I.3) ADRESS VARIFRÅN DOKUMENTATION KAN ERHÅLLAS:
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

I.4) ADRESS TILL VILKEN ANSÖKNINGAR SKALL SÄNDAS:
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

I.5) TYP AV UPPHANLANDE ENHET *
Statlig myndighet
Regional eller lokal myndighet

EU-institution
Organ som styrs av offentlig rätt

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Annan

Standardformulär 9 – SV
1/5

AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
II.1) BESKRIVNING AV KONCESSIONEN
II.1.1) Den upphandlande enhetens benämning på projektet * ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.2) Beskrivning
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.3) Plats för byggnation/anläggning _______________________________________________________
NUTS-kod * _________________________________________
II.1.4) Nomenklatur
II.1.4.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista) *
Huvudordlista
Huvudobjekt
Tilläggs-objekt

Tilläggsordlista (i förekommande fall)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.1.4.2) Annan relevant nomenklatur (NACE) _________________________________________________
II.2) KVANTITET ELLER OMFATTNING AV KONTRAKTET
II.2.1) Den totala kvantiteten eller omfattningen
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2.2) Den minsta andel av kontraktet som skall läggas ut på tredje man (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 9 – SV
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AVDELNING III:
INFORMATION

JURIDISK,

EKONOMISK,

FINANSIELL

OCH

TEKNISK

III.1) VILLKOR FÖR DELTAGANDE
III.1.1) Information om villkor beträffande leverantörers/entreprenörers juridiska, ekonomiska och
finansiella ställning samt tekniska kapacitet och förmåga
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.1.1.1) Juridisk ställning - referenser som krävs
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.1.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning - referenser som krävs
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.1.1.3) Teknisk förmåga och kapacitet - referenser som krävs
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

AVDELNING IV: FÖRFARANDE
IV.1) TILLDELNINGSKRITERIER
________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

IV.2) ADMINISTRATIV INFORMATION
IV.2.1) Den upphandlande enhetens referensnummer på projektet * _______________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.2.2) Sista datum för mottagande av ansökningar
/

/

dagar från avsändande av annonsen

(dd/mm/åååå) eller

Klockslag (i förekommande fall) _________________________
IV.2.3) Språk som får användas av anbudssökanden
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

annat språk – tredje land
___________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 9 – SV
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AVDELNING V: ÖVRIG INFORMATION
V.1) ÄR OFFENTLIGGÖRANDET AV MEDDELANDET ICKE-OBLIGATORISKT?

NEJ

JA

V.2) HAR NÅGOT KONTRAKT SAMBAND MED ETT PROJEKT/PROGRAM SOM FINANSIERAS AV EU-FONDER? *
JA
NEJ
Om ja, ange vilket projekt/program och relevant referens ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
V.3) YTTERLIGARE INFORMATION (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
V.4) DATUM FÖR AVSÄNDANDE AV ANNONSEN:

/

/

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

(dd/mm/åååå)

Standardformulär 9 – SV
4/5

BILAGA A
1.2) ADRESS VARIFRÅN YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

1.3) ADRESS VARIFRÅN DOKUMENTATION KAN ERHÅLLAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

I.4) ADRESS TILL VILKEN ANSÖKNINGAR ELLER PROJEKT SKALL SÄNDAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 9 – SV
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L 285/62
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Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA IV

29.10.2001

EUROPEISKA UNIONEN
Publicering av Tillägg till Europeiska gemenskapernas officiella tidning
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Fax (+352) 29 29 44619, (+352) 29 29 44623, (+352) 29 29 42670
E-mail : mp-ojs@opoce.cec.eu.int
On-line offentliggörande av meddelande: http://simap.eu.int

ANBUDSINFORDRAN
(kontrakt som skall tilldelas
av en koncessionsinnehavare)
Bygg- och anläggningsarbeten

Ifylles av publikationsbyrån
Datum för mottagande av annons ________________
Identifikation _______________________________

Omfattas kontraktet av ”Government Procurement Agreement” (GPA)? *

NEJ

JA

AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET (KONCESSIONSINNEHAVARE)
I.1) DEN UPPHANDLANDE ORGANISATIONENS NAMN OCH ADRESS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

I.2) ADRESS VARIFRÅN YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS:
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

I.3) ADRESS VARIFRÅN DOKUMENTATION KAN ERHÅLLAS:
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

I.4) ADRESS TILL VILKEN ANBUD ELLER ANSÖKNINGAR SKALL SÄNDAS:
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 8 – SV
1/5

AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
II.1) BESKRIVNING
II.1.1) Typ av kontrakt (vid upphandling avseende bygg- eller anläggningsarbeten)
Utförande

Projektering och utförande

Utförande, av vad slag det vara må, av arbete
som motsvarar de angivna kraven

II.1.2) Den upphandlande organisationens benämning på projektet * ______________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.3) Beskrivning (använd fortsättningsblad vid behov)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.4) Plats för byggnation/anläggning
_____________________________________________________________________________________
NUTS-kod * _____________________________
II.1.5) Nomenklatur
II.1.5.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista) *
Huvudordlista
Huvudobjekt
Tilläggs-objekt

Tilläggsordlista (i förekommande fall)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.1.5.2) Annan relevant nomenklatur (CPA/NACE/CPC) _______________________________________
II.2) KVANTITET ELLER OMFATTNING AV KONTRAKTET
II.2.1) Total kvantitet eller omfattning
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.3) TIDSGRÄNSER FÖR LEVERANS ELLER UTFÖRANDE
Antingen: Period i månader
Eller: Startdatum

/

och/eller
/

dagar

och/eller slutdatum

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

(från avtalstidpunkten)
/

/

(dd/mm/åååå)

Standardformulär 8 – SV
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AVDELNING III: EKONOMISK OCH TEKNISK INFORMATION
III.1) VILLKOR RÖRANDE KONTRAKTET
III.1.1) Depositioner och garantier som krävs (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2) VILLKOR FÖR DELTAGANDE
III.2.1) Ekonomiska och tekniska minimikrav som ställs på anbudsgivare
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

AVDELNING IV: FÖRFARANDE
IV.1) UPPHANDLINGSFÖRFARANDE
Öppet

Selektivt

Förhandlat

Annat

IV.1.2) Föregående publicering rörande samma projekt
IV.1.2.1) Förhandsannons rörande samma projekt
Referensnummer i EGT:s innehållsförteckning:
/S

-

den

/

/

(dd/mm/åååå)

den

/

/

(dd/mm/åååå)

den

/

/

(dd/mm/åååå)

IV.1.2.2) Annan föregående publicering
Referensnummer i EGT:s innehållsförteckning:
/S

-

Referensnummer i EGT:s innehållsförteckning:
/S

-

IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER
A) Lägsta pris
eller
B) Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till:
B1) nedanstående kriterier (i fallande prioritetsordning, om möjligt)
1 __________________________ 4_________________________ 7 _________________________
2 __________________________ 5_________________________ 8 _________________________
3 __________________________ 6_________________________ 9 _________________________
I fallande prioritetsordning:

NEJ

JA

eller
B2) kriterier angivna i förfrågningsunderlaget

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 8 – SV
3/5

IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION
IV.3.1) Den upphandlande organisationens referensnummer på projektet * _________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.2) Sista datum för
mottagande av anbud

/

(vid öppet förfarande)

/

(dd/mm/åååå)

eller:
dagar från avsändande av annonsen

mottagande av anbudsansökningar

/

(vid selektivt eller förhandlat förfarande)

/

(dd/mm/åååå)

eller:
dagar från avsändande av annonsen

IV.3.3) Avsändande av inbjudan till anbudsinlämning till utvalda anbudssökande
/

Planerat datum

/

(dd/mm/åååå)

IV.3.4) Språk som får användas i anbudsansökningar och anbud
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

annat språk – tredje land
___________________

IV.3.5) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud
/

Till och med
eller

/

(dd/mm/åååå)

månader och/eller

dagar från den angivna sista dagen för mottagande av anbud

AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
VI.1) ÄR OFFENTLIGGÖRANDET AV UPPHANDLINGEN ICKE-OBLIGATORISKT?
NEJ

JA

VI.2) HAR NÅGOT KONTRAKT SAMBAND MED ETT PROJEKT/PROGRAM SOM FINANSIERAS AV EU-FONDER? *
JA
NEJ
Om ja, ange vilket projekt/program och relevant referens ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) YTTERLIGARE INFORMATION (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.4) DATUM FÖR AVSÄNDANDE AV ANNONSEN

/

/

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

(dd/mm/åååå)

Standardformulär 8 – SV
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BILAGA A
1.2) ADRESS VARIFRÅN YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

1.3) ADRESS VARIFRÅN DOKUMENTATION KAN ERHÅLLAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

I.4) ADRESS TILL VILKEN ANBUD ELLER ANSÖKNINGAR SKALL SÄNDAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 8 – SV
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L 285/68

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA V

29.10.2001

EUROPEISKA UNIONEN
Publicering av Tillägg till Europeiska gemenskapernas officiella tidning
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Fax: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int On-line offentliggörande av meddelande: http://simap.eu.int

FÖRHANDSANNONS
Ifylles av publikationsbyrån

Tjänster
Varor

Datum för mottagande av annons ___________________

Bygg- och anläggningsarbeten

Identifikation ___________________________________

Omfattas upphandlingen av ”Government Procurement Agreement” (GPA) ?

JA

NEJ

AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
I.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS NAMN OCH ADRESS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

1.2) ADRESS VARIFRÅN YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS:
Som i 1.1

om annan se bilaga A

1.3) TYP AV UPPHANDLANDE ENHET *
Statlig myndighet
Regional eller lokal myndighet

EU-institution
Organ som styrs av offentlig rätt

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Annan

Standardformulär 2 – SV
1/9

AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL

BYGG- ELLER
ANLÄGGNINGSARBETEN

II.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS BENÄMNING PÅ UPPHANDLINGEN * ..........................................................
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2) PLATS FÖR BYGGNATION/ANLÄGGNING: ___________________________________________________
NUTS-kod * _____________________________
II.3) NOMENKLATUR
II.3.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) ANNAN RELEVANT NOMENKLATUR (NACE) _______________________________________________
II.4) ARBETETS ART OCH OMFATTNING ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) UPPSKATTAD KOSTNADSRAM (exkl.moms) FÖR DET FÖRESLAGNA ARBETET (om känt) :
Mellan _______________________ och _________________________ Valuta ________________________
II.6) PLANERAT STARTDATUM FÖR (om känt):
Upphandlingsförfarandet

/

/

(dd/mm/åååå)

Arbetet

/

/

(dd/mm/åååå)

/

/

(dd/mm/åååå)

II.7) PLANERAT SLUTDATUM (om känt)

II.8) HUVUDVILLKOR FÖR FINANSIERING OCH BETALNING (om känt) ________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.9) ÖVRIG INFORMATION (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 2 – SV
2/9

II.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS BENÄMNING PÅ UPPHANDLINGEN * ..........................................................
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2) PLATS FÖR BYGGNATION/ANLÄGGNING: ___________________________________________________
NUTS-kod * _____________________________
II.3) NOMENKLATUR
II.3.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) ANNAN RELEVANT NOMENKLATUR (NACE) _______________________________________________
II.4) ARBETETS ART OCH OMFATTNING ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) UPPSKATTAD KOSTNADSRAM (exkl.moms) FÖR DET FÖRESLAGNA ARBETET (om känt) :
Mellan _______________________ och _________________________ Valuta ________________________
II.6) PLANERAT STARTDATUM FÖR (om känt):
Upphandlingsförfarandet

/

/

(dd/mm/åååå)

Arbetet

/

/

(dd/mm/åååå)

/

/

(dd/mm/åååå)

II.7) PLANERAT SLUTDATUM (om känt)

II.8) HUVUDVILLKOR FÖR FINANSIERING OCH BETALNING (om känt) ________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.9) ÖVRIG INFORMATION (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

............................(För beskrivning av delarna, använd bilaga B så många gånger som behövs)............................

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 2 – SV
3/9

AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL

VAROR
TJÄNSTER
II.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS BENÄMNING PÅ UPPHANDLINGEN * ..........................................................
_____________________________________________________________________________________

II.2) NOMENKLATUR
II.2.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Huvudobjekt
Tilläggs-objekt

Tilläggsordlista (i förekommande fall)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.
.
.
II.2.2) Annan relevant nomenklatur (CPA/CPC) _______________________________________________
II.2.3) Tjänstekategori
II.3) ART OCH OMFATTNING ELLER VÄRDE AV VAROR ELLER TJÄNSTER PER TJÄNSTEKATEGORI
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) PLANERAT DATUM FÖR INLEDNING AV UPPHANDLINGSFÖRFARANDET (om känt)
/

/

(dd/mm/åååå)

II.5) ÖVRIG INFORMATION (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
............................(För beskrivning av delarna, använd bilaga B så många gånger som behövs)............................
II.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS BENÄMNING PÅ UPPHANDLINGEN * ...........................................................
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENKLATUR
II.2.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Huvudobjekt
Tilläggs-objekt

Tilläggsordlista (i förekommande fall)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.
.
.
II.2.2) Annan relevant nomenklatur (CPA/CPC) _______________________________________________
II.2.3) Tjänstekategori

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 2 – SV
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II.3) ART OCH OMFATTNING ELLER VÄRDE AV VAROR ELLER TJÄNSTER PER TJÄNSTEKATEGORI
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) PLANERAT DATUM FÖR INLEDNING AV UPPHANDLINGSFÖRFARANDET (om känt)
/

/

(dd/mm/åååå)

II.5) ÖVRIG INFORMATION (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(För beskrivning av delarna, använd bilaga B så många gånger som behövs)
................................................ (Använd denna sida så många gånger som behövs)................................................

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 2 – SV
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AVDELNING IV: ADMINISTRATIV INFORMATION
IV.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS REFERENSNUMMER PÅ PROJEKTET / AKTEN * ____________________
_____________________________________________________________________________________

AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
VI.1) ÄR OFFENTLIGGÖRANDET AV MEDDELANDET ICKE-OBLIGATORISKT?
NEJ

JA

VI.2) HAR NÅGOT KONTRAKT SAMBAND MED ETT PROJEKT/PROGRAM SOM FINANSIERAS AV EU-FONDER? *
JA
NEJ
Om ja, ange vilket projekt/program och relevant referens _______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) DATUM FÖR AVSÄNDANDE AV ANNONSEN:

/

/

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

(dd/mm/åååå)

Standardformulär 2 – SV
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BILAGA A
1.2) ADRESS VARIFRÅN YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS

Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 2 – SV
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BILAGA B
FÖRHANDSANNONS - INFORMATION OM DELAR
DEL nr

.........................................................................................................................................................

1) Nomenklatur
1.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista) *
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Annan relevant nomenklatur (NACE/CPA/CPC) ___________________________________________
2) Arbetets art och omfattning ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Uppskattad kostnad (exkl. moms) ________________________ Valuta ___________________________
4) Planerat startdatum (om känt) för: upphandlingsförfarandet
arbetet / leverans
5) Planerat slutdatum (om känt) :
DEL nr

/

/

(dd/mm/åååå)

/

/

(dd/mm/åååå)

/

/

(dd/mm/åååå)

.........................................................................................................................................................

1) Nomenklatur
1.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista) *
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Annan relevant nomenklatur (NACE/CPA/CPC) ___________________________________________
2) Arbetets art och omfattning ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Uppskattad kostnad (exkl. moms) ________________________ Valuta ___________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 2 – SV
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4) Planerat startdatum (om känt) för: upphandlingsförfarandet
arbetet / leverans
5) Planerat slutdatum (om känt) :

/

/

(dd/mm/åååå)

/

/

(dd/mm/åååå)

/

/

(dd/mm/åååå)

............................................... (Använd denna bilaga så många gånger som behövs...............................................

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 2 – SV
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EUROPEISKA UNIONEN
Publicering av Tillägg till Europeiska gemenskapernas officiella tidning
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Fax (+352) 29 29 44619, (+352) 29 29 44623, (+352) 29 29 42670
E-mail : mp-ojs@opoce.cec.eu.int
On-line offentliggörande av meddelande: http://simap.eu.int

ANBUDSINFORDRAN / ANSÖKAN
Tjänster

Ifylles av publikationsbyrån

Varor

Datum för mottagande av annons ___________________

Bygg- och anläggningsarbeten

Identifikation ___________________________________

Omfattas upphandlingen av ”Government Procurement Agreement” (GPA)?

NEJ

JA

AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
I.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS NAMN OCH ADRESS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

I.2) ADRESS VARIFRÅN YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

I.3) ADRESS VARIFRÅN DOKUMENTATION KAN ERHÅLLAS
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

I.4) ADRESS TILL VILKEN ANBUD ELLER ANSÖKNINGAR SKALL SÄNDAS
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

I.5) TYP AV UPPHANDLANDE ENHET *
Statlig myndighet
Regional eller lokal myndighet

EU-institution
Organ som styrs av offentlig rätt

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Annan

Standardformulär 1 – SV
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AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
II.1) BESKRIVNING
II.1.1) Typ av kontrakt (vid upphandling avseende bygg- eller anläggningsarbeten)
Utförande

Projektering och utförande

Utförande oavsett medel av arbete
som motsvarar de angivna kraven

II.1.2) Typ av kontrakt (vid varuupphandling)
Köp

Hyra

Leasing

Hyrköp

En kombination av dessa

II.1.3) Typ av kontrakt (vid tjänsteupphandling)
Tjänstekategori
II.1.4) Ramavtal? *

NEJ

JA

II.1.5) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen * ________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.6) Beskrivning (använd fortsättningsblad vid behov)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.7) Plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande
_____________________________________________________________________________________
NUTS-kod * _________________________________________
II.1.8) Nomenklatur
II.1.8.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista) *
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.1.8.2) Annan relevant nomenklatur (CPA/NACE/CPC) ________________________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 1 – SV
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II.1.9) Uppdelning av kontraktet (För beskrivning av delarna, använd bilaga B så många gånger som behövs)
NEJ
JA
Anbud får lämnas på

en del

flera delar

alla delar

II.1.10) Accepteras alternativa utföranden? (i förekommande fall)
NEJ

JA

II.2) KVANTITET ELLER OMFATTNING AV KONTRAKTET
II.2.1) Total kvantitet eller omfattning (inklusive alla delar och optioner, i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2.2) Optioner (i förekommande fall). Beskriv och ange, om möjligt, när dessa kan komma att användas
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

II.3) TIDSGRÄNSER FÖR LEVERANS ELLER UTFÖRANDE
och/eller dagar

Antingen: Period i månader
Eller: Startdatum

/

/

från beslutstidpunkten (tilldelning av kontraktet)

och/eller slutdatum

/

/

(dd/mm/åååå)

AVDELNING III: JURIDISK, EKONOMISK, FINANSIELL OCH TEKNISK INFORMATION
III.1) VILLKOR RÖRANDE KONTRAKTET
III.1.1) Depositioner och garantier som krävs (i förekommande fal)
_____________________________________________________________________________________
III.1.2) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där detta
framgår (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.1.3) Den juridiska form som den grupp som tilldelas kontraktet skall anta (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2) VILLKOR FÖR DELTAGANDE I URVALSFÖRFARANDET
III.2.1) Information om villkor beträffande leverantörers/entreprenörers juridiska, ekonomiska och
finansiella ställning samt tekniska kapacitet och förmåga
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 1 – SV
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III.2.1.1) Juridisk ställning - referenser som krävs
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning - referenser som krävs
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.1.3) Teknisk förmåga och kapacitet - referenser som krävs
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.3) VILLKOR RÖRANDE KONTRAKTET VID TJÄNSTEUPPHANDLING
III.3.1) Måste tjänsten utföras av en viss yrkeskategori?
JA
NEJ
Om ja, hänvisning till de lagar och bestämmelser som gäller
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.3.2) Skall juridiska personer ange namn och yrkesmässiga kvalifikationer för den personal som skall
utföra tjänsten?
NEJ

JA

AVDELNING IV: FÖRFARANDE
IV.1) UPPHANDLINGSFÖRFARANDE
Öppet
Selektivt
Förhandlat

Påskyndat selektivt
Påskyndat förhandlat

IV.1.1) Finns redan utsedda anbudssökande? (i förekommande fall och endast vid förhandlad upphandling)
JA
NEJ
Om ja, använd Övrig information (avdelning V) för detaljer.
IV.1.2) Motiv för val av påskyndat förfarande (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.1.3) Föregående annonsering rörande samma projekt (i förekommande fall)
IV.1.3.1) Förhandsannons rörande samma projekt (i förekommande fall
Nummer i EGT:s
innehållsförteckning

/S

-

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

den

/

/

(dd/mm/åååå)

Standardformulär 1 – SV
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IV.1.3.2) Annan föregående annonsering
Nummer i EGT:s
innehållsförteckning

/S

-

den

/

/

(dd/mm/åååå)

IV.1.4) Antal företag som man avser inbjuda till anbudslämnande (i förekommande fall)
Antal

eller:

Minimum

/ Maximum

IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER
A) Lägsta pris
eller
B) Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till:
B1) nedanstående kriterier (i fallande prioritetsordning, om möjligt)
1 _________________________ 4 ________________________ 7 ________________________
2 _________________________ 5 ________________________ 8 ________________________
3 _________________________ 6 ________________________ 9 ________________________
I fallande prioritetsordning:

NEJ

JA

eller
B2) kriterier angivna i förfrågningsunderlaget
IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION
IV.3.1) Den upphandlande enhetens referensnummer på projektet * _______________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.2) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och övriga dokument
Sista dag för beställning av dokument

/

/

(dd/mm/åååå)

Avgift (i förekommande fall) ____________________________ Valuta __________________________
Betalningsvillkor ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.3) Sista datum för mottagande av anbud (anbudsinlämning) eller ansökan att få delta
(anbudsansökning) (såsom relevant vid öppet, selektivt eller förhandlat förfarande)
/

/

(dd/mm/åååå) eller

dagar från avsändandet av annonsen

Klockslag (i förekommande fall) _____________________________
IV.3.4) Avsändande av inbjudan till anbudslämnande till utvalda anbudssökande (vid selektiv och
förhandlad upphandling)
Planerat datum

/

/

(dd/mm/åååå)

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 1 – SV
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IV.3.5) Språk som får användas i anbudsansökningar och anbud
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

annat språk – tredje land
___________________

IV.3.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud (vid öppet förfarande)
/

Till och med

/

(dd/mm/åååå)

månader och/eller

eller

dagar

från den angivna sista dagen för mottagande
av anbud
IV.3.7) Anbudsöppning
IV.3.7.1) Personer som äger rätt att närvara vid anbudsöppningen (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.7.2) Tid och plats
Datum

/

/

Klockslag _________________________________

(dd/mm/åååå)

Plats ________________________________________________________________________________

AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
VI.1) ÄR OFFENTLIGGÖRANDET AV MEDDELANDET ICKE-OBLIGATORISKT?
NEJ

JA

VI.2) ANGE OM UPPHANDLINGEN ÄR ÅTERKOMMANDE OCH DEN PLANERADE TIDPUNKTEN FÖR PUBLICERING
AV YTTERLIGARE ANNONSER (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) HAR NÅGOT KONTRAKT SAMBAND MED ETT PROJEKT/PROGRAM SOM FINANSIERAS AV EU-FONDER? *
JA
NEJ
Om ja, ange vilket projekt/program och relevant referens ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.4) ÖVRIG INFORMATION (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.5) DATUM FÖR AVSÄNDANDE AV ANNONSEN:

/

/

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

(dd/mm/åååå)
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BILAGA A
1.2) ADRESS VARIFRÅN YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

1.3) ADRESS VARIFRÅN DOKUMENT KAN ERHÅLLAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

I.4) ADRESS TILL VILKEN ANBUD ELLER ANSÖKNINGAR SKALL SÄNDAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 1 – SV
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BILAGA B - INFORMATION OM DELAR
...........................................................................................................................................................

Del nr

1) Nomenklatur
1.1) CPV-klassificering (Gemensam Upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.
.
.
1.2 )Annan relevant nomenklatur (CPA/NACE/CPC) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Kort beskrivning _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Omfattning eller kvantitet ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4) Annan planerad start- eller leveransdag (i förekommande fall)
Startdag
Del nr

/

/

och/eller leveransdag

/

/

(dd/mm/åååå)

.............................................................................................................................................................

1) Nomenklatur
1.1) CPV-klassificering (Gemensam Upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.
.
.
1.2 )Annan relevant nomenklatur (CPA/NACE/CPC) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Kort beskrivning _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 1 – SV
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3) Omfattning eller kvantitet ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4) Annan planerad start- eller leveransdag (i förekommande fall)
Startdag

/

/

och/eller leveransdag

/

/

(dd/mm/åååå)

.............................................................. Använd flera blad om det behövs .............................................................

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 1 – SV
9/9

EUROPEISKA UNIONEN
Publicering av Tillägg till Europeiska gemenskapernas officiella tidning
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Fax (+352) 29 29 44619, (+352) 29 29 44623, (+352) 29 29 42670
E-mail : mp-ojs@opoce.cec.eu.int
On-line offentliggörande av meddelande: http://simap.eu.int

MEDDELANDE OM TILLDELNING AV KONTRAKT
Tjänster

Ifylles av publikationsbyrån

Varor

Datum för mottagande av annons ___________________

Bygg- och anläggningsarbeten

Identifikation ___________________________________

Omfattas upphandlingen av ”Government Procurement Agreement” (GPA) ?

NEJ

JA

AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
I.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS NAMN OCH ADRESS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

I.2) TYP AV UPPHANDLANDE ENHET *
Statlig myndighet
Regional eller lokal myndighet

EU-institution
Organ som styrs av offentlig rätt

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Annan

Standardformulär 3 – SV
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AVDELNING II:UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
II.1) TYP AV KONTRAKT
Bygg- eller anläggningsarbeten

Varor

Tjänster
Tjänstekategori
Medges publicering av annonsen för
tjänstekategorierna 17 till 27 ?
NEJ
JA

II.2) RAMAVTAL
NEJ

JA

II.3) NOMENKLATUR
II.3.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.
.
.
II.3.2) Annan relevant nomenklatur (CPA/NACE/CPC) _________________________________________
II.4) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS BENÄMNING PÅ UPPHANDLINGEN *
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) KORT BESKRIVNING
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.6) UPPSKATTAT TOTALVÄRDE (exkl. moms)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

AVDELNING IV: FÖRFARANDE
IV.1) UPPHANDLINGSFÖRFARANDE
Öppet
Påskyndat selektivt

Selektivt
Påskyndat förhandlat

Förhandlat med annonsering
Förhandlat utan annonsering

IV.1.1) Motiv för val av förhandlat förfarande utan annonsering (se bilaga)

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 3 – SV
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IV.2) UTVÄRDERINGSKRITERIER
Lägsta pris
eller
Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till:
_____________________________________

_________________________________________

_____________________________________

_________________________________________

_____________________________________

_________________________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 3 – SV
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AVDELNING V:KONTRAKTSTILLDELNING
V.1) TILLDELNING OCH KONTRAKTSVÄRDE
V.1.1) Namn och adress på den som tilldelats kontrakt
KONTRAKT nr ______ ...........................................................................................................................................
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

V.1.2) Information om kontraktspriset (eller högsta/lägsta anbud som utvärderades)
Pris (exkl. moms) _________________________
eller lägsta anbud _________________________ / högsta anbud _______________________________
Valuta __________________________________
V.2) UNDERLEVERANTÖR
V.2.1) Är det troligt att kontraktet kommer att läggas ut på underleverantör ?

NEJ

JA

Om ja, ange värde eller andel av kontraktet som kan bli utlagt på tredje man
Värde (exkl. moms) _____________________ Valuta ____________________ Andel ___________ %
Okänt
KONTRAKT nr ______ ...........................................................................................................................................
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 3 – SV
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V.1.2) Information om kontraktspriset (eller högsta/lägsta anbud som utvärderades)
Pris (exkl. moms) _________________________
eller lägsta anbud _________________________ / högsta anbud _______________________________
Valuta __________________________________
V.2) UNDERLEVERANTÖR
V.2.1) Är det troligt att kontraktet kommer att läggas ut på underleverantör ?

NEJ

JA

Om ja, ange värde eller andel av kontraktet som kan bli utlagt på tredje man
Värde (exkl. moms)_____________________ Valuta __________________ Andel ______________ %
Okänt
................................................ (Använd denna sida så många gånger som behövs) ...............................................

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 3 – SV
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AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
VI.1) ÄR OFFENTLIGGÖRANDET AV MEDDELANDET ICKE-OBLIGATORISKT?
NEJ

JA

VI.2) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS REFERENSNUMMER PÅ PROJEKTET *
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
/

VI.3) DATUM FÖR KONTRAKTSTILLDELNING:

/

(dd/mm/åååå)

VI.4) ANTAL MOTTAGNA ANBUD:
VI.5) HADE UPPHANDLINGEN ANNONSERATS I EGT?
JA
NEJ
Om ja, ange referensnummer i EGT:s innehållsförteckning:
/S

-

den

/

/

(dd/mm/åååå)

VI.6) HAR NÅGOT KONTRAKT SAMBAND MED ETT PROJEKT/PROGRAM SOM FINANSIERAS AV EU- FONDER? *
JA
NEJ
Om ja, ange vilket projekt/program och relevant referens ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.7) ÖVRIG INFORMATION
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.8) DATUM FÖR AVSÄNDANDE AV ANNONSEN

/

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

/

(dd/mm/åååå)
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BILAGA
KONTRAKTSTILLDELNING
BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN
VAROR
TJÄNSTER

IV.1.1) Motiv för val av förhandlat förfarande
Motiven för val av förhandlat förfarande måste vara i överensstämmelse med tillämpliga artiklar i direktiv :
Bygg- och anläggningsarbeten:
Direktiv 93/37, Artikel 7
Varor:
Direktiv 93/36, Artikel 6
Tjänster:
Direktiv 92/50, Artikel 11
IV.1.1.1) Förhandlat förfarande med föregående annonsering
i) Anbud som inte svarar mot kraven eller inte är godtagbara har
lämnats i:
- öppet förfarande
- selektivt förfarande
j) Arten av arbetet/tjänsten eller därmed förknippade risker medger
inte en förhandsvärdering
k) Tjänstens art är sådan att ett tillräckligt preciserat
förfrågningsunderlag inte kan upprättasför att medge utvärdering i
öppet eller selektivt förfarande
l) Arbetet utförs enbart för forskning, experiment eller utveckling, och
inte i vinstsyfte eller för att täcka forsknings- och
utvecklingskostnader
IV.1.1.2 Förhandlat förfarande utan föregående annonsering
s) Inga anbud eller inga lämpliga anbud har lämnats i:
- öppet förfarande
- selektivt förfarande
t) Produkten har tillverkats enbart för forskning, studier, experiment
eller utveckling, och inte i vinstsyfte eller för att täcka forskningsoch utvecklingskostnader (varor enbart) :
u) Arbetena / varorna / tjänsten kan tillhandahållas/utföras endast av en
viss leverantör/entreprenör p.g.a.:
- tekniska skäl
- konstnärliga skäl
- skyddande av
ensamrätt
v) Synnerlig brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat
förutses av den upphandlande enheten och i enlighet med de strikta
villkoren i direktiven.
w) Arbeten / tilläggsleveranser / tjänster beställs i enlighet med de strikta
villkoren i direktiven
x) Nya arbeten/tjänster, som enbart består av en upprepning av tidigare
arbeten/tjänster och som beställts i enlighet med de strikta villkoren i
direktiven.
y) Tjänster kontrakt tilldelat en eller flera kandidater efter en
formgivningstävling.

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande
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Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA VI

29.10.2001

EUROPEISKA UNIONEN
Publicering av Tillägg till Europeiska gemenskapernas officiella tidning
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Fax (+352) 29 29 44619, (+352) 29 29 44623, (+352) 29 29 42670
E-mail : mp-ojs@opoce.cec.eu.int
On-line offentliggörande av meddelande: http://simap.eu.int

FORMGIVNINGSTÄVLAN
Tjänster

Ifylles av publikationsbyrån
Datum för mottagande av annons ________________

Försörjningssektorerna

Identifikation ________________________________

AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
I.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS NAMN OCH ADRESS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

I.2) ADRESS VARIFRÅN YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS:
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

I.3) ADRESS VARIFRÅN DOKUMENTATION KAN ERHÅLLAS:
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

I.4) ADRESS TILL VILKEN ANSÖKNINGAR ELLER PROJEKT SKALL SÄNDAS:
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

I.5) TYP AV UPPHANDLANDE ENHET *
Statlig myndighet
Regional eller lokal myndighet

EU-institution
Organ som styrs av offentlig rätt

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Annan

Standardformulär 10 – SV
1/5

AVDELNING II: TÄVLINGENS FÖREMÅL
II.1) BESKRIVNING AV PROJEKTET
II.1.1) Den upphandlande enhetens benämning på projektet * ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.2) Beskrivning
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.3) Plats för projektets genomförande ______________________________________________________
NUTS-kod * _________________________________________
II.1.4) Nomenklatur
II.1.4.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista) *
Huvudordlista
Huvudobjekt
Tilläggs-objekt

Tilläggsordlista (i förekommande fall)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.1.4.2) Annan relevant nomenklatur (CPC) __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Tjänstekategori

AVDELNING III:
INFORMATION

JURIDISK,

EKONOMISK,

FINANSIELL

OCH

TEKNISK

III.1) KRITERIER FÖR URVAL AV DELTAGARE (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2) MÅSTE TJÄNSTEN UTFÖRAS AV EN VISS YRKESKATEGORI?
NEJ
JA
Om ja, ange vilken yrkeskategori _________________________________________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande
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2/5

AVDELNING IV: FÖRFARANDE
IV.1) UPPHANDLINGSFÖRFARANDE
Öppet

Selektivt

IV.1.1) Antal deltagare som man avser inbjuda (i förekommande fall)
eller

Antal

Maximum

/ Minimum

IV.1.1.1) Namn på deltagare som redan valts ut (i förekommande fall)
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________________
IV.2) KRITERIER FÖR UTVÄRDERING AV TÄVLINGSBIDRAGEN/PROJEKTEN
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION
IV.3.1) Den upphandlande enhetens referensnummer på projektet * _______________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.2) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och övriga dokument
Sista dag för beställning av dokument

/

/

(dd/mm/åååå)

Avgift (i förekommande fall) ____________________________Valuta ___________________________
Betalningsvillkor ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.3) Sista datum för mottagande av projekt (vid öppen upphandling) eller mottagande av
anbudsansökan (vid selektiv upphandling)
/

/

(dd/mm/åååå) eller

dagar från avsändande av annonsen

Klockslag (i förekommande fall) _________________________
IV.3.4) Avsändande av inbjudan till anbudsinlämning till utvalda deltagare (vid selektiv upphandling)
Planerat datum

/

/

(dd/mm/åååå)

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 10 – SV
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IV.3.5) Språk som får användas av anbudssökanden
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

annat språk – tredje land
___________________

IV.4) PRISER OCH JURY
IV.4.1) Prisernas antal och värde (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.4.2) Uppgifter om betalning till samtliga deltagare (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.4.3) Är vinnarna berättigade till efterföljande kontrakt?
NEJ

JA

IV.4.4) Är juryns beslut bindande för den upphandlande enheten?
NEJ

JA

IV.4.5) Jurymedlemmarnas namn (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
VI.1) ÄR OFFENTLIGGÖRANDET AV MEDDELANDET ICKE-OBLIGATORISKT?
NEJ

JA

VI.2) HAR NÅGOT KONTRAKT SAMBAND MED ETT PROJEKT/PROGRAM SOM FINANSIERAS AV EU-FONDER? *
JA
NEJ
Om ja, ange vilket projekt/program och relevant referens ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) YTTERLIGARE INFORMATION (i förekommande fall )
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.4) DATUM FÖR AVSÄNDANDE AV ANNONSEN:

/

/

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

(dd/mm/åååå)
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BILAGA A
1.2) ADRESS VARIFRÅN YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

1.3) ADRESS VARIFRÅN DOKUMENTATION KAN ERHÅLLAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

I.4) ADRESS TILL VILKEN ANSÖKNINGAR ELLER PROJEKT SKALL SÄNDAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 10 – SV
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EUROPEISKA UNIONEN
Publicering av Tillägg till Europeiska gemenskapernas officiella tidning
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Fax (+352) 29 29 44619, (+352) 29 29 44623, (+352) 29 29 42670
E-mail : mp-ojs@opoce.cec.eu.int
On-line offentliggörande av meddelande: http://simap.eu.int

RESULTAT AV FORMGIVNINGSTÄVLAN
Tjänster

Ifylles av publikationsbyrån
Datum för mottagande av annons ________________

Försörjningssektorerna

Identifikation ________________________________

AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
I.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS NAMN OCH ADRESS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

I.2) TYP AV UPPHANLANDE ENHET *
Statlig myndighet
Regional eller lokal myndighet

EU-institution
Organ som styrs av offentlig rätt

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Annan

Standardformulär 11 – SV
1/4

AVDELNING II: TÄVLINGENS FÖREMÅL /BESKRIVNING AV UPPHANDLINGEN
II.1) Den upphandlande enhetens benämning på projektet * ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2) Nomenklatur
II.2.1) CPV-klassificering(Gemensam upphandlingsordlista) *
Huvudordlista
Huvudobjekt
Tilläggs-objekt

Tilläggsordlista (i förekommande fall)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.2.2) Annan relevant nomenklatur (CPC) ____________________________________________________
Tjänstekategori
I.3) Beskrivning
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) Prisets eller prisernas värde (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 11 – SV
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AVDELNING V: RESULTAT AV FORMGIVNINGSTÄVLAN
V.1) TILLDELNING OCH PRIS(ER) ( i förekommande fall)

V.1.1) Pristagarens eller pristagarnas namn och adress .....................................................................................
KONTRAKT nr ___________________
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

V.1.2) Information om priset
Pris (exkl. moms) _____________________________________ Valuta _________________________

V.1.1) Pristagarens eller pristagarnas namn och adress .....................................................................................
KONTRAKT nr ___________________
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

V.1.2) Information om priset
Pris (exkl. moms) _____________________________________ Valuta _________________________

................................................ (Använd denna sida så många gånger som behövs) ...............................................

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 11 – SV
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AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
VI.1) ÄR OFFENTLIGGÖRANDET AV MEDDELANDET ICKE-OBLIGATORISKT?
NEJ

JA

VI.2) ANTAL DELTAGARE
VI.3) ANTAL UTLÄNDSKA DELTAGARE
VI.4) HADE TÄVLINGEN ANNONSERATS I EGT?
JA
NEJ
Om ja, ange referensnummer i EGT:s innehållsförteckning:
/S

-

den

/

/

(dd/mm/åååå)

VI.5) HAR TÄVLINGEN NÅGOT SAMBAND MED ETT PROJEKT/PROGRAM SOM FINANSIERAS AV EU-FONDER? *
JA
NEJ
Om ja, ange projekt/program och relevant referens ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.6) YTTERLIGARE INFORMATION (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.7) DATUM FÖR AVSÄNDANDE AV ANNONSEN

/

/

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

(dd/mm/åååå)
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Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA VII

29.10.2001

EUROPEISKA UNIONEN
Publicering av Tillägg till Europeiska gemenskapernas officiella tidning
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Fax: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
On-line offentliggörande av meddelande: http://simap.eu.int

ANBUDSINFORDRAN / ANSÖKAN
FÖRSÖRJNINGSSEKTORERNA
Bygg- och anläggningsarbeten

Ifylles av publikationsbyrån

Varor

Datum för mottagande av annons _________________

Tjänster

Identifikation _________________________________

Omfattas upphandlingen av ”Government Procurement Agreement” (GPA) ?

NEJ

JA

AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
I.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS NAMN OCH ADRESS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

I.2) ADRESS VARIFRÅN YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS:
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

I.3) ADRESS VARIFRÅN DOKUMENTATION KAN ERHÅLLAS:
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

I.4) ADRESS TILL VILKEN ANBUD ELLER ANSÖKNINGAR SKALL SÄNDAS:
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande
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AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
II.1) BESKRIVNING
II.1.1) Typ av kontrakt (vid upphandling avseende bygg- eller anläggningsarbeten)
Utförande

Projektering och utförande

Utförande, på vilket sätt det än må ske, av
bygg- eller anläggningsarbete som det
hänvisas till i bilaga XI

II.1.2) Typ av kontrakt (vid upphandling av varor)
Köp

Hyra

Leasing

Hyrköp

En kombination av dessa

II.1.3) Typ av kontrakt (vid upphandling av tjänster)
Tjänstekategori
II.1.4) Ramavtal *
NEJ

JA

II.1.5) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen * _______________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.6) Beskrivning / upphandlingens föremål (använd fortsättningsblad vid behov) ____________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.7) Plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande
_____________________________________________________________________________________
NUTS-kod ______________________________
II.1.8) Nomenklatur
II.1.8.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.1.8.2) Annan relevant nomenklatur (CPA/NACE/CPC) _______________________________________
II.1.9) Uppdelning av kontraktet (För beskrivning av delarna, använd bilaga B så många gånger som behövs)
NEJ
JA
Anbud får lämnas på

en del

flera delar

alla delar

II.1.10) Accepteras alternativa utföranden ? (i förekommande fall)
NEJ
JA

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 4 – SV
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II.1.11) Avvikelse från användandet av Europeiska specifikationer
JA
Om ja, kryssa i tillämplig ruta i bilaga C
NEJ
II.2) KVANTITET ELLER OMFATTNING AV UPPHANDLINGEN
II.2.1) Total kvantitet eller omfattning (inklusive alla delar och optioner, i förekommande fall) ___________
_____________________________________________________________________________________
II.2.1.1) Optioner (i förekommande fall) Beskriv och ange, om möjligt, när dessa kan komma att användas
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.3) TIDSGRÄNSER FÖR LEVERANS ELLER UTFÖRANDE
Antingen: Period i månader
Eller: Startdatum

AVDELNING III:
INFORMATION

/

och/eller dagar
/

JURIDISK,

från beslutstidpunkten (tilldelning av kontraktet)

och/eller slutdatum

EKONOMISK,

/

/

FINANSIELL

(dd/mm/åååå)

OCH

TEKNISK

III.1) VILLKOR RÖRANDE KONTRAKTET
III.1.1) Depositioner och garantier som krävs (i förekommande fall) ________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.1.2) Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där detta
framgår (i förekommande fall) _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.1.3) Den juridiska form som den grupp leverantörer/entreprenörer som tilldelas kontraktet skall anta
(i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
III.2) VILLKOR FÖR DELTAGANDE I URVALSFÖRFARANDET
III.2.1) Information om villkor beträffande leverantörers/entreprenörers juridiska, ekonomiska och
finansiella ställningen samt tekniska kapacitet och förmåga
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.1.1) Juridisk ställning - referenser som krävs
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 4 – SV
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III.2.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning - referenser som krävs
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.1.3) Teknisk förmåga och kapacitet - referenser som krävs
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2.14) Ytterligare information (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.3) VILLKOR RÖRANDE KONTRAKTET VID TJÄNSTEUPPHANDLING
III.3.1) Måste tjänsten utföras av en viss yrkeskategori?
JA
NEJ
Om ja, hänvisning till de lagar och bestämmelser som gäller
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.3.2) Skall juridiska personer ange namn och yrkesmässiga kvalifikationer för den personal som skall
utföra tjänsten?
NEJ

JA

AVDELNING IV: FÖRFARANDE
IV.1) UPPHANDLINGSFÖRFARANDE
Öppet

Selektivt

Förhandlat

IV.1.1) Föregående annonsering rörande samma projekt (i förekommande fall)
IV.1.1.1) Förhandsannons rörande samma projekt
Nummer i EGT:s
innehållsförteckning

/S

-

den

/

/

(dd/mm/åååå)

-

den

/

/

(dd/mm/åååå)

IV.1.1.2) Annan förgående annonsering
Nummer i EGT:s
innehållsförteckning

/S

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 4 – SV
4/10

IV.1.2) Antal företag som man avser inbjuda till anbudslämnande (i förekommande fall)
eller:

Antal

minimum

/ maximum

IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER
A) Lägsta pris
eller
B) Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till:
B1) nedanstående kriterier (i fallande prioritetsordning, om möjligt)
1 __________________________ 4_________________________ 7 _________________________
2 __________________________ 5_________________________ 8 _________________________
3 __________________________ 6_________________________ 9 _________________________
I fallande prioritetsordning:

NEJ

JA

eller
B2) kriterier angivna i förfrågningsunderlaget
IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION
IV.3.1) Den upphandlande enhetens referensnummer på projektet * ______________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.2) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och övriga dokument
Sista dag för beställning av dokument

/

/

(dd/mm/åååå)

Avgift (i förekommande fall) ______________________ Valuta ________________________________
Betalningsvillkor ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.3) Sista datum för mottagande av anbud (anbudsinlämning) eller ansökan att få delta
(anbudsansökning) (såsom relevant vid öppet, selektivt eller förhandlat förfarande)
/

/

dagar från avsändandet av annonsen

(dd/mm/åååå) eller

Klockslag (i förekommande fall) _____________
IV.3.4) Avsändande av inbjudan till anbudslämnande till utvalda anbudssökande (vid selektiv och
förhandlad upphandling)
Planerat datum

/

/

(dd/mm/åååå)

IV.3.5) Språk som får användas i anbudsansökningar och anbud
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

annat språk – tredje land
___________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 4 – SV
5/10

IV.3.6) Minimiperiod under vilken anbudsgivaren skall vara bunden av sitt anbud (vid öppet förfarande)
/

Till och med

/

(dd/mm/åååå) eller

månader och/eller

dagar

från den angivna sista dagen för mottagande
av anbud
IV.3.7) Anbudsöppning
IV 3.7.1) Personer som äger rätt att närvara vid anbudsöppningen (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.7.2) Tid och plats
Datum

/

/

(dd/mm/åååå)

Klockslag __________________________

Plats ____________________________________________

AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
VI.1) ÄR OFFENTLIGÖRANDET AV MEDDELANDET ICKE-OBLIGATORISKT ?
NEJ

JA

VI.2) ANGE OM UPPHANDLINGEN ÄR ÅTERKOMMANDE OCH DEN PLANERADE TIDPUNKTEN FÖR PUBLICERING
AV YTTERLIGARE ANNONSER (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) HAR NÅGOT KONTRAKT SAMBAND MED ETT PROJEKT/PROGRAM SOM FINANSIERAS AV EU-FONDER ? *
JA
NEJ
Om ja, ange vilket projekt/program och relevant referens ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VI.4) ÖVRIG INFORMATION (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VI.5) DATUM FÖR AVSÄNDANDE AV ANNONSEN:

/

/

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

(dd/mm/åååå)

Standardformulär 4 – SV
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BILAGA A
1.2) ADRESS VARIFRÅN YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

1.3) ADRESS VARIFRÅN DOKUMENT KAN ERHÅLLAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

I.4) ADRESS TILL VILKEN ANBUD, PROJEKT ELLER ANSÖKNINGAR SKALL SÄNDAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 4 – SV
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BILAGA B
ANBUDSINFORDRAN/ANSÖKAN-FÖRSÖRJNINGSSEKTORERNA
INFORMATION OM DELAR
Del nr

...........................................................................................................................................................

1) Nomenklatur
1.1) CPV-klassificering (Gemensam Upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.
.
.
1.2 )Annan relevant nomenklatur (CPA/NACE/CPC) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Kort beskrivning _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Omfattning eller kvantitet ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
4) Annan planerad start- eller leveransdag (i förekommande fall)
Startdag
Del nr

/

/

och/eller leveransdag

/

/

(dd/mm/åååå)

...........................................................................................................................................................

1) Nomenklatur
1.1) CPV-klassificering (Gemensam Upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.
.
.
1.2 )Annan relevant nomenklatur (CPA/NACE/CPC) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Kort beskrivning _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Omfattning eller kvantitet ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 4 – SV
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4) Annan planerad start- eller leveransdag (i förekommande fall)
Startdag

/

/

och/eller leveransdag

/

/

(dd/mm/åååå)

.............................................................. Använd flera blad om det behövs .............................................................

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 4 – SV
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BILAGA C
ANBUDSINFORDRAN/ANSÖKAN -FÖRSÖRJNINGSSEKTORERNA
UNDANTAG FRÅN ANVÄNDANDE AV EUROPEISKA SPECIFIKATIONER
Artikel 18.6 i direktiv 93/38 EEG

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN
VAROR
TJÄNSTER

Avvikelse från skyldigheten att ange de tekniska specifikationerna genom hänvisning till Europeiska
specifikationer har gjorts därför att (för den detaljerade lydelsen se direktivet.) :
det är tekniskt omöjligt att på ett tillfredsställande sätt fastställa om föremålet
för upphandlingen överensstämmer med Europeiska specifikationer,

tillämpningen skulle förhindra tillämpningen av rådets direktiv 86/361/EEG av
den 24 juli 1986 om inledningsskedet av det ömsesidiga erkännandet av
typgodkännande för teleterminalutrustning, eller rådets beslut 87/95/EEG av
den 22 december 1986 om standardisering inom området för
informationsteknologi och telekommunikation,

användningen av dessa specifikationer skulle tvinga den upphandlande enheten
att anskaffa varor som är oförenliga med sådana som redan är i bruk, eller
skulle medföra orimliga kostnader eller orimliga tekniska svårigheter,

den gällande europeiska specifikationen är inte lämpad för den tilltänkta
användningen eller tar inte hänsyn till tekniska utvecklingar som skett sedan
den antagits,
projektet i fråga är av rent innovativt slag, där europeiska specifikationer inte
är lämpliga

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 4 – SV
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29.10.2001

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA VIII

L 285/115

EUROPEISKA UNIONEN
Publicering av Tillägg till Europeiska gemenskapernas officiella tidning
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Fax (+352) 29 29 44619, (+352) 29 29 44623, (+352) 29 29 42670
E-mail : mp-ojs@opoce.cec.eu.int
On-line offentliggörande av meddelande: http://simap.eu.int

KVALIFIKATIONSSYSTEM
FÖRSÖRJNINGSSEKTORERNA
Ifylles av publikationsbyrån
Datum för mottagande av annons ________________

Bygg- och anläggningsarbeten
Varor
Tjänster

Identifikation ________________________________

Omfattas upphandlingar som görs enligt detta kvalifikationssystem av GPA ?

NEJ

JA

AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
I.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS NAMN OCH ADRESS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

I.2) ADRESS VARIFRÅN YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS:
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

I.3) ADRESS VARIFRÅN DOKUMENTATION KAN ERHÅLLAS:
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

I.4) ADRESS TILL VILKEN INTRESSEANMÄLNINGAR ELLER ANSÖKNINGAR SKALL SÄNDAS:
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 12 – SV
1/4

AVDELNING II: KVALIFIKATIONSSYSTEMETS SYFTE
II.1) BESKRIVNING ...................................................................................................................................................
II.1.1) Den upphandlande enhetens benämning på kvalifikationssystemet* __________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.2) Kvalifikationssystemets syfte - beskrivning av varor, tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.3) Villkor som intresserade leverantörer/entreprenörer skall uppfylla för att kvalificera sig och metod
enligt vilken var och ett av dessa villkor skall utvärderas.
En sammanfattning av huvudvillkor och verifieringsmetod med hänvisning till de dokument där detta finns
(i de fall där beskrivningarna är omfattande och baserade på dokument som finns tillgängliga för
intresserade leverantörer/entreprenörer)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.4) Nomenklatur
II.1.4.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista) *
Huvudordlista
Huvudobjekt
Tilläggs-objekt

Tilläggsordlista (i förekommande fall)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.1.4.2) Annan relevant nomenklatur (CPA/NACE/CPC) _______________________________________
Tjänstekategori (i förekommande fall)
................................................ (Använd detta blad så många gånger som behövs) ...............................................

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 12 – SV
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AVDELNING IV: FÖRFARANDE
IV.1) ADMINISTRATIV INFORMATION
IV.1.1) Den upphandlande enhetens referensnummer på systemet * ________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.1.2) Är denna annons en anbudsinfordran?
NEJ

JA

IV.1.3) Kvalifikationssystemets varaktighet
Från

/

/

till

/

/

(dd/mm/åååå)

Obestämd varaktighet
Annat
IV.1.4) Förfarande för förnyelse av kvalifikationssystemet
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
VI.1) ÄR OFFENTLIGGÖRANDET AV MEDDELANDET ICKE-OBLIGATORISKT?
NEJ

JA

VI.2) HAR NÅGOT KONTRAKT SAMBAND MED ETT PROJEKT/PROGRAM SOM FINANSIERAS AV EU-FONDER? *
JA
NEJ
Om ja, ange vilket projekt/program och relevant referens ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) YTTERLIGARE INFORMATION (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.4) DATUM FÖR AVSÄNDANDE AV ANNONSEN

/

/

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

(dd/mm/åååå)

Standardformulär 12 – SV
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BILAGA A
1.2) ADRESS VARIFRÅN YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

1.3) ADRESS VARIFRÅN DOKUMENTATION KAN ERHÅLLAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

I.4) ADRESS TILL VILKEN INTRESSEANMÄLNINGAR ELLER ANSÖKNINGAR SKALL SÄNDAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 12 – SV
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29.10.2001

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA IX

L 285/121

EUROPEISKA UNIONEN
Publicering av Tillägg till Europeiska gemenskapernas officiella tidning
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Fax: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
On-line offentliggörande av meddelande: http://simap.eu.int

FÖRHANDSANNONS
FÖRSÖRJNINGSSEKTORERNA
(ej anbudsinfordran)
Bygg- och anläggningsarbeten

Reserverad för publikationsbyrån

Varor

Datum för mottagande av annons _________________

Tjänster

Identifikation _________________________________

Omfattas upphandlingen av ”Government Procurement Agreement” (GPA) ?

NEJ

JA

AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
I.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS NAMN OCH ADRESS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

1.2) ADRESS VARIFRÅN YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS (om annan)
Som i I.1

Om annan se bilaga A

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 5 – SV
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AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL

BYGG- OCH
ANLÄGGNINGSARBETEN

II.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS BENÄMNING PÅ UPPHANDLINGEN* _____________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2) PLATS FÖR BYGGNATION/ANLÄGGNING: ___________________________________________________
NUTS-kod * _____________________________
II.3) NOMENKLATUR
II.3.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) Annan relevant nomenklatur (NACE) ___________________________________________________
II.4) ARBETETS ART OCH OMFATTNING ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) UPPSKATTAD KOSTNAD FÖR DET FÖRESLAGNA ARBETET (exkl. moms) ____________ Valuta __________
II.6) PLANERAT STARTDATUM FÖR (om känt)
Upphandlingsförfarandet

/

/

(dd/mm/åååå)

Arbetet

/

/

(dd/mm/åååå)

/

/

(dd/mm/åååå)

II.7) PLANERAT SLUTDATUM (om känt)

II.8) HUVUDVILLKOR FÖR FINANSIERING OCH BETALNING
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.9) UPPHANDLINGSFÖRFARANDE
Öppet

Selektivt

Förhandlat

II.10) ÖVRIG INFORMATION (i förekommande fall) _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(För beskrivning av delarna, använd bilaga B så många gånger som behövs)

................................................ (Använd denna sida så många gånger som behövs)................................................

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 5 – SV
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AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL

VAROR
TJÄNSTER

II.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS BENÄMNING PÅ UPPHANDLINGEN ______________________________
II.2) PLATS FÖR LEVERANS ELLER UTFÖRANDE: _________________________________________________
NUTS-kod * ____________________________
II.3) NOMENKLATUR
II.3.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) Annan relevant nomenklatur (CPA/CPC) _______________________________________________
II.3.3) Tjänstekategori
II.4) ART OCH OMFATTNING AV VAROR ELLER TJÄNSTER _________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) PLANERAT DATUM FÖR INLEDNING AV UPPHANDLINGSFÖRFARANDET (om känt)
/

/

(dd/mm/åååå)

II.6) UPPHANDLINGSFÖRFARANDE
Öppet

Selektivt

Förhandlat

II.7) ÖVRIG INFORMATION (i förekommande fall) ________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(För beskrivning av delarna, använd bilaga B så många gånger som behövs)

................................................ (Använd denna sida så många gånger som behövs)................................................

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 5 – SV
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AVDELNING IV: ADMINISTRATIV INFORMATION
IV.1) REFERENSNUMMER SOM DEN UPPHANDLANDE ENHETEN GIVIT AKTEN *___________________________
_____________________________________________________________________________________

AVDELNING VI: ANNAN INFORMATION
VI.1) ÄR OFFENTLIGGÖRANDET AV MEDDELANDET ICKE-OBLIGATORISKT?
NEJ

JA

VI.2) HAR NÅGOT KONTRAKT SAMBAND MED ETT PROJEKT/PROGRAM SOM FINANSIERAS AV EU-FONDER? *
NEJ
JA
Om ja, ange vilket projekt/program och relevant referens ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) DATUM FÖR AVSÄNDANDE AV ANNONSEN:

/

/

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

(dd/mm/åååå)

Standardformulär 5 – SV
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BILAGA A
1.2) ADRESS VARIFRÅN YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS

Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 5 – SV
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BILAGA B
FÖRHANDSANNONS - INFORMATION OM DELAR
DEL nr

.......................................................................................................................................................

1) Nomenklatur
1.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Annan relevant nomenklatur (NACE/CPA/CPC) ___________________________________________
2) Upphandlingens art och omfattning ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Uppskattad kostnad (exkl. moms) ___________________________ Valuta _________________________
4) Planerat startdatum (om känt) för: upphandlingsförfarandet
arbetet / leverans
5) Planerat slutdatum (om känt) :

DEL nr

/

/

(dd/mm/åååå)

/

/

(dd/mm/åååå)

/

/

(dd/mm/åååå)

.......................................................................................................................................................

1) Nomenklatur
1.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

1.2) Annan relevant nomenklatur (NACE/CPA/CPC) ___________________________________________
2) Upphandlingens art och omfattning ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Uppskattad kostnad (exkl. moms) ___________________________ Valuta _________________________
4) Planerat startdatum (om känt) för: upphandlingsförfarandet
arbetet / leverans
5) Planerat slutdatum (om känt) :

/

/

(dd/mm/åååå)

/

/

(dd/mm/åååå)

/

/

(dd/mm/åååå)

.............................................. (Använd denna bilaga så många gånger som behövs) ..............................................

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 5 – SV
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EUROPEISKA UNIONEN
Publicering av Tillägg till Europeiska gemenskapernas officiella tidning
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Fax: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int
On-line offentliggörande av meddelande: http://simap.eu.int

FÖRHANDSANNONS
FÖRSÖRJNINGSSEKTORERNA
(anbudsinfordran)
Bygg- och anläggningsarbeten

Ifylles av publikationsbyrån

Varor

Datum för mottagande av annons ________________

Tjänster

Identifikation _______________________________

Omfattas upphandlingen av ”Government Procurement Agreement” (GPA)?

NEJ

JA

AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
I.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS NAMN OCH ADRESS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

I.2) ADRESS VARIFRÅN YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS:
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

I.3) ADRESS VARIFRÅN DOKUMENTATION KAN ERHÅLLAS:
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

I.4) ADRESS TILL VILKEN ANSÖKNINGAR SKALL SÄNDAS:
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande
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AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL

BYGG- OCH
ANLÄGGNINGSARBETEN

II.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS BENÄMNING PÅ UPPHANDLINGEN * ..........................................................
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENKLATUR
II.2.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.2.2) Annan relevant nomenklatur (NACE) ___________________________________________________
(För beskrivning av delarna, använd bilaga B så många gånger som behövs)
II.3) ARBETETS ART OCH OMFATTNING (använd fortsättningsblad vid behov)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) SISTA DAG FÖR MOTTAGANDE AV ANSÖKNINGAR ATT FÅ DELTA (anbudsansökning)
/

/

(dd/mm/åååå)

II.5) ÖVRIG INFORMATION (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

II.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS BENÄMNING PÅ UPPHANDLINGEN * ..........................................................
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENKLATUR
II.2.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 6 – SV
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II.2.2) Annan relevant nomenklatur (NACE) ___________________________________________________
(För beskrivning av delarna, använd bilaga B så många gånger som behövs)

II.3) ARBETETS ART OCH OMFATTNING (använd fortsättningsblad vid behov)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) SISTA DAG FÖR MOTTAGANDE AV ANSÖKNINGAR ATT FÅ DELTA (anbudsansökning)
/

/

(dd/mm/åååå)

II.5) ÖVRIG INFORMATION (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

................................................ (Använd denna sida så många gånger som behövs)................................................

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande
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AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL

VAROR
TJÄNSTER

II.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS BENÄMNING PÅ UPPHANDLINGEN * ..........................................................
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2) NOMENKLATUR
II.2.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.2.2) Annan relevant nomenklatur (CPA/CPC) _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2.3) Tjänstekategori (vid tjänsteupphandling)
(För beskrivning av delarna, använd Bilaga B så många gånger som behövs)
II.3) ART OCH OMFATTNING ELLER VÄRDE AV VAROR ELLER TJÄNSTER (använd fortsättningsblad vid behov)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) SISTA DAG FÖR MOTTAGANDE AV INBJUDAN TILL ANBUDSLÄMNANDE
/

/

(dd/mm/åååå)

II.5) ÖVRIG INFORMATION (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

II.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS BENÄMNING PÅ UPPHANDLINGEN * ..........................................................
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 6 – SV
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II.2) NOMENKLATUR
II.2.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista)*
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.2.2) Annan relevant nomenklatur (CPA/CPC) _______________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2.3) Tjänstekategori (vid tjänsteupphandling)
(För beskrivning av delarna, använd Bilaga B så många gånger som behövs)
II.3) ART OCH OMFATTNING ELLER VÄRDE AV VAROR ELLER TJÄNSTER (använd fortsättningsblad vid behov)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) SISTA DAG FÖR MOTTAGANDE AV INBJUDAN TILL ANBUDSLÄMNANDE
/

/

(dd/mm/åååå)

II.5) ÖVRIG INFORMATION (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

................................................ (Använd denna sida så många gånger som behövs)................................................

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 6 – SV
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AVDELNING IV: ADMINISTRATIV INFORMATION
IV.1) REFERENSNUMMER SOM DEN UPPHANDLANDE ENHETEN GETT AKTEN * _________________________
_____________________________________________________________________________________

AVDELNING VI: ANNAN INFORMATION
VI.1) ÄR OFFENTLIGGÖRANDET AV MEDDELANDET ICKE-OBLIGATORISKT?
NEJ

JA

VI.2) HAR NÅGOT KONTRAKT SAMBAND MED ETT PROJEKT/PROGRAM SOM FINANSIERAS AV EU-FONDER? *
NEJ
JA
Om ja, ange vilket projekt/program och relevant referens ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

VI.3) DATUM FÖR AVSÄNDANDE AV ANNONSEN:

/

/

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

(dd/mm/åååå)

Standardformulär 6 – SV
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BILAGA – FÖRSÖRJNINGSSEKTORERNA
FÖRHANDSANNONS - ANBUDSINFRODRAN
YTTERLIGARE INFORMATION, OM TILLGÄNGLIG
(information som inte lämnas i denna annons skall lämnas till intresserade leverantörer/entreprenörer
så snart den finns tillgänglig)

AVDELNING AII: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
AII.1) BESKRIVNING
AII.1.1) Typ av kontrakt (vid upphandling avseende bygg- eller anläggningsarbeten)
Utförande

Projektering och utförande

Utförande, på vilket sätt det än må ske, av byggeller anläggningsarbete som det hänvisas till i bilaga XI

AII.1.2) Typ av kontrakt (vid varuupphandling)
Köp

Hyra

Leasing

Hyrköp

En kombination av dessa

AII.1.3) Typ av kontrakt (vid tjänsteupphandling)
Tjänstekategori
NEJ

AII.1.4) Ramavtal

JA

AII.1.5) Den upphandlande enhetens benämning på upphandlingen * ______________________________
_________________________________________________________________________________________________________

AII.1.6) Beskrivning (använd fortsättningsblad vid behov)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AII.1.7) Plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande _________________________________
NUTS-kod * ___________________________________
AII.1.8) Uppdelning av kontraktet
NEJ

JA

(För beskrivning av delarna, använd bilaga B så många gånger som behövs)
Anbud får lämnas på

en del

flera delar

alla delar

AII.2) KVANTITET ELLER OMFATTNING AV KONTRAKTET
AII.2.1) Total kvantitet eller omfattning (inklusive alla delar och optioner, i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AII.2.1.1) Optioner (i förekommande fall) Beskriv och ange, om möjligt, när dessa kan komma att användas
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 6 – SV
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AVDELNING AIII:
INFORMATION

JURIDISK,

EKONOMISK,

FINANSIELL

OCH

TEKNISK

AIII.1) VILLKOR FÖR DELTAGANDE
AIII.1.1) Information om villkor beträffande leverantörens/entreprenörens juridiska, ekonomiska och
finansiella ställning samt tekniska kapacitet och förmåga
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AIII.1.1.1) Juridisk ställning - referenser som krävs
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AIII.1.1.2) Ekonomisk och finansiell ställning - referenser som krävs
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AIII.1.1.3) Teknisk förmåga och kapacitet - referenser som krävs
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
AIII.1.2) Ytterligare information
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

AVDELNING A IV: FÖRFARANDE
AIV.1) UPPHANDLINGSFÖRFARANDE
Selektivt

Förhandlat

AIV.2) ADMINISTRATIV INFORMATION
AIV.2.1) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och övriga dokument
Avgift (i förekommande fall)_________________ Valuta ______________________________________
Betalningsvillkor ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 6 – SV
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AIV.3.2) Planerad tidpunkt för (om känd)
start av upphandlingsförfarandet

/

/

(dd/mm/åååå)

start av arbetet/leveransen

/

/

(dd/mm/åååå)

för färdigställande (om känd)

/

/

(dd/mm/åååå)

eller
månader och/eller

kontraktets varaktighet

dagar

AIV.3.3) Språk som får användas av anbudssökande eller anbudsgivare
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

annat språk – tredje land
___________________

AVDELNING AVI: ÖVRIG INFORMATION
AVI.1) ANGE OM UPPHANDLINGEN ÄR ÅTERKOMMANDE OCH DEN PLANERADE TIDPUNKTEN FÖR
PUBLICERING AV YTTERLIGARE ANNONSER
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

AVI.2) ÖVRIG INFORMATION (i förekommande fall)
Entrepenörer/leverantörer måste anmäla sitt intresse att delta i upphandlingen/upphandlingarna;
Upphandlingsförfarandet (-förfarandena) kommer att genomföras utan ytterligare offentliggörande av ett
meddelande.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 6 – SV
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BILAGA A
1.2) ADRESS VARIFRÅN YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

1.3) ADRESS VARIFRÅN DOKUMENTATION KAN ERHÅLLAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

I.4) ADRESS TILL VILKEN ANSÖKNINGAR SKALL SÄNDAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 6 – SV
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BILAGA B / FÖRSÖRJNINGSSEKTORERNA
FÖRHANDSANNONS – ANBUDSINFORDRAN
INFORMATION OM DELAR
DEL nr

........................................................................................................................................................

1) Nomenklatur
1.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista) *
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.
.
.
1.2) Annan relevant nomenklatur (CPA/NACE/CPC) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Arbetets art och omfattning ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3) Planerat startdatum (om känt) för upphandlingsförfarandet
arbetet / leverans
4) Planerat slutdatum (om känt)

DEL nr

/

/

(dd/mm/åååå)

/

/

(dd/mm/åååå)

/

/

(dd/mm/åååå)

........................................................................................................................................................

1) Nomenklatur
1.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista) *
Huvudordlista
Tilläggsordlista (i förekommande fall)
Huvudobjekt
.
.
.
Tilläggs-objekt

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.
.
.
1.2) Annan relevant nomenklatur (CPA/NACE/CPC) ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2) Arbetets art och omfattning ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 6 – SV
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3) Planerat startdatum (om känt) för upphandlingsförfarandet
arbetet / leverans
4) Planerat slutdatum (om känt)

/

/

(dd/mm/åååå)

/

/

(dd/mm/åååå)

/

/

(dd/mm/åååå)

................................................ (Använd denna sida så många gånger som behövs)................................................

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 6 – SV
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29.10.2001

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA X

L 285/141

EUROPEISKA UNIONEN
Publicering av Tillägg till Europeiska gemenskapernas officiella tidning
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Fax (+352) 29 29 44619, (+352) 29 29 44623, (+352) 29 29 42670
E-mail : mp-ojs@opoce.cec.eu.int
On-line offentliggörande av meddelande: http://simap.eu.int

MEDDELANDE OM TILLDELNING AV KONTRAKT
FÖRSÖRJNINGSSEKTORERNA
Bygg- och anläggningsarbeten

Ifylles av publikationsbyrån

Varor

Datum för mottagande av annons __________________

Tjänster

Identifikation __________________________________

Omfattas upphandlingen av ”Government Procurement Agreement” (GPA) ?

NEJ

JA

AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
I.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS NAMN OCH ADRESS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 7 – SV
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AVDELNING II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL
II.1) TYP AV KONTRAKT
Bygg-eller

Varor

Tjänster

Anläggningsarbeten

Tjänstekategori
Medges publicering av annonsen för
tjänstekategorierna 17 till 27?
JA
NEJ
JA

NEJ

II.2) RAMAVTAL *
II.3) NOMENKLATUR

II.3.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista) *
Huvudordlista
Huvudobjekt
Tilläggs-objekt

Tilläggsordlista (i förekommande fall)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.3.2) Annan relevant nomenklatur (CPA/NACE/CPC) _________________________________________
II.4) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS BENÄMNING PÅ UPPHANDLINGEN * ____________________________
_____________________________________________________________________________________
II.5) KORT BESKRIVNING ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.6) UPPSKATTAT TOTALVÄRDE _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

AVDELNING IV: FÖRFARANDE
IV.1) UPPHANDLINGSFÖRFARANDE
Öppet
Påskyndat selektivt

Selektivt
Påskyndat förhandlat

Förhandlat (anbudsinfordran)
Förhandlat (ej anbudsinfordran)

IV.1.1) Motiv för val av förhandlat förfarande utan föregående publicering (i förekommande fall, använd
bilaga I)
IV.2) TILLDELNINGSKRITERIER
Lägsta pris
Eller
Ekonomiskt mest fördelaktiga anbud (precisera kriterierna under V.3.2.4 )

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 7 – SV
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AVDELNING V: KONTRAKTSTILLDELNING
KONTRAKT nr ______ ...........................................................................................................................................
V.1) TILLDELNING OCH KONTRAKTSVÄRDE
V.1.1) Namn och adress på den som tilldelats kontrakt
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

V.1.2) Information om kontraktspriset eller högsta/lägsta anbud som utvärderades (exkl. moms)
Pris ____________________________________
eller lägsta anbud ________________________ / högsta anbud _______________________________
Valuta __________________________________
V.2) UNDERLEVERANTÖR
Är det troligt att kontraktet kommer att läggas ut på tredje man ? NEJ

JA

Om ja, ange värde eller andel av kontraktet som kan bli utlagt på tredje man
Värde (exkl. moms) ___________________________ Valuta ___________________________________
eller andel ______________________________ %
V.3) PRIS BETALAT FÖR SÄRSKILT FÖRMÅNLIGT KÖP (i förekommande fall)
Värde (exkl. moms) ___________________________ Valuta ___________________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 7 – SV
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KONTRAKT nr ______ ...........................................................................................................................................
V.1) TILLDELNING OCH KONTRAKTSVÄRDE
V.1.1) Namn och adress på den som tilldelats kontrakt
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

V.1.2) Information om kontraktspriset eller högsta/lägsta anbud som utvärderades (exkl. moms)
Pris ____________________________________
eller lägsta anbud ________________________ / högsta anbud _______________________________
Valuta __________________________________
V.2) UNDERLEVERANTÖR
Är det troligt att kontraktet kommer att läggas ut på tredje man ? NEJ

JA

Om ja, ange värde eller andel av kontraktet som kan bli utlagt på tredje man
Värde (exkl. moms) ___________________________ Valuta ___________________________________
eller andel ______________________________ %
V.3) PRIS BETALAT FÖR SÄRSKILT FÖRMÅNLIGT KÖP (i förekommande fall)
Värde (exkl. moms) ___________________________ Valuta ___________________________________
................................................ (Använd denna sida så många gånger som behövs) ................................................

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 7 – SV
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V.4) OBLIGATORISK INFORMATION, EJ AVSEDD FÖR PUBLICERING
V.4.1) Antal tilldelade kontrakt
V.4.2) Kontrakt nr

......................................................................................................................................

V.4.2.1)Kontraktsvärde
Värde (exkl. moms) _____________________________ Valuta _________________________________
V.4.2.2) Ursprungsland för varan eller tjänsten:
EU/EES-URSPRUNG
GPA-ursprung ?

EJ EU/EES-URSPRUNG

NEJ

JA

V.4.2.3) Gjordes undantag från användande av Europeiska specificationer ?
NEJ

JA

Om ja, kryssa i tillämplig ruta i bilaga II

V.4.2.4) Tilldelningskriterier
Lägsta pris
eller
Annat (art. 35)

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till
_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
V.4.2.5) Alternativa utföranden
Tilldelades kontraktet en anbudsgivare som lämnade ett alternativt utförande ?
V.4.2.6) Onormalt låga anbud: uteslöts något anbud därför att det var onormalt lågt?
V.4.2) Kontrakt nr

NEJ

JA

NEJ

JA

.....................................................................................................................................

V.4.2.1)Kontraktsvärde
Värde (exkl. moms) _____________________________ Valuta _________________________________
V.4.2.2) Ursprungsland för varan eller tjänsten:
EU/EES-URSPRUNG
GPA-ursprung ?

EJ EU/EES-URSPRUNG

NEJ

JA

V.4.2.3) Gjordes undantag från användande av Europeiska specificationer ?
NEJ

JA

Om ja, kryssa i tillämplig ruta i bilaga II

V.4.2.4) Tilldelningskriterier
Lägsta pris
eller
Annat (art. 35)

Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till
_______________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
V.4.2.5) Alternativa utföranden
Tilldelades kontraktet en anbudsgivare som lämnade ett alternativt utförande ?
V.4.2.6) Onormalt låga anbud: uteslöts något anbud därför att det var onormalt lågt?

NEJ

JA

NEJ

JA

........................................ (Använd denna sida så många gånger som behövs) ...............................................

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande
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AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
VI.1) ÄR OFFENTLIGGÖRANDET AV MEDDELANDET ICKE-OBLIGATORISKT?
NEJ

JA

VI.2) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS REFERENSNUMMER PÅ PROJEKTET *
_____________________________________________________________________________________
VI.3) DATUM FÖR KONTRAKTSTILLDELNING

/

/

(dd/mm/åååå)

VI.4) ANTAL MOTTAGNA ANBUD
VI.5) HADE UPPHANDLINGEN ANNONSERATS I EGT?
NEJ
JA
Om ja, ange referensnummer i EGT:s innehållsförteckning:
/S

den

-

/

/

(dd/mm/åååå)

VI.6) TYP AV ANBUDSINFORDRAN
Anbudsinfordran

Förhandsannnons

Annons om kvalificeringssystem

VI.7) HAR NÅGOT KONTRAKT SAMBAND MED ETT PROJEKT/PROGRAM SOM FINANSIERAS AV EU-FONDER? *
JA
NEJ
Om ja, ange projekt/program och relevant referens ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.8) YTTERLIGARE INFORMATION (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.9) DATUM FÖR AVSÄNDANDE AV ANNONSEN:

/

/

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

(dd/mm/åååå)
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BILAGA I
MEDDELANDE OM TILLDELNING AV KONTRAKT - FÖRSÖRJNINGSSEKTORERNA
Motiv för val av förhandlat förfarande utan publicering
Artikel 20.2 och artikel 16 i direktiv 93/38 EEG
VAROR
BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN
TJÄNSTER

Motivet för val av förhandlat förfarande utan föregående publicering måste vara i överensstämmelse med
relevanta bestämmelser i direktiv 93/38/EEG (artikel 20.2 eller artikel 16). Kryssa i tillämplig ruta nedan:
(För den fullständiga lydelsen se direktivet)

a) Efter anbudsinfordran har det inte inkommit några anbud eller några
godtagbara anbud
b) Kontraktet avser enbart forskning, experiment, studier eller utveckling

c) Kontraktet kan endast fullföljas av en viss entreprenör, leverantör eller
tjänsteleverantör på grund av

- tekniska skäl
- konstnärliga skäl
- skyddande av ensamrätt

d) Synnerlig brådska orsakad av omständigheter, som inte kunnat förutses
av den upphandlande enheten
e) Tillkommande varuleveranser
f) Tilläggsarbeten eller –tjänster
g) Nya arbeten, som består av en upprepning av tidigare upphandlade
arbeten
h) För varor som är noterade och köps på en råvarumarknad
i) För kontrakt som skall tilldelas utifrån ett ramavtal
j) Tillfälligt erbjudande som gäller under kort tid
k) Köp på särskilt förmånliga villkor
l) Kontrakt som skall tilldelas vinnare av formgivningstävling
m) Kontrakt gällande tjänstekategorierna 17-27 (se bilaga XVI B till
direktivet)

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande
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BILAGA II
MEDDELANDE OM TILLDELNING AV KONTRAKT - FÖRSÖRJNINGSSEKTORERNA
Undantag från användande av Europeiska specifikationer
Artikel 18.6 i direktiv 93/38/EEG

VAROR
BYGG- OCH ANLÄGGNINGSARBETEN
TJÄNSTER

Avvikelse från skyldigheten att ange de tekniska specifikationerna genom hänvisning till Europeiska
specifikationer har gjorts därför att (för den detaljerade lydelsen se direktivet) :
det är tekniskt omöjligt att på ett tillfredsställande sätt fastställa om föremålet för upphandlingen
överensstämmer med Europeiska specifikationer
tillämpningen skulle förhindra tillämpningen av rådets direktiv 86/361/EEG av den 24 juli 1986
om inledningsskedet av det ömsesidiga erkännandet av typgodkännande för
teleterminalutrustning, eller rådets beslut 87/95/EEG av den 22 december 1986 om
standardisering inom området för informationsteknologi och telekommunikation
användningen av dessa specifikationer skulle tvinga den upphandlande enheten att anskaffa
varor som är oförenliga med sådana som redan är i bruk, eller skulle medföra orimliga
kostnader eller orimliga tekniska svårigheter
den gällande europeiska specifikationen är inte lämpad för den tilltänkta användningen eller tar
inte hänsyn till tekniska utvecklingar som skett sedan den antagits
projektet i fråga är av rent innovativt slag, där europeiska specifikationer inte är lämpliga

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande
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BILAGA XI

L 285/151

EUROPEISKA UNIONEN
Publicering av Tillägg till Europeiska gemenskapernas officiella tidning
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Fax (+352) 29 29 44619, (+352) 29 29 44623, (+352) 29 29 42670
E-mail : mp-ojs@opoce.cec.eu.int
On-line offentliggörande av meddelande: http://simap.eu.int

FORMGIVNINGSTÄVLAN
Tjänster

Ifylles av publikationsbyrån
Datum för mottagande av annons ________________

Försörjningssektorerna

Identifikation ________________________________

AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
I.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS NAMN OCH ADRESS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

I.2) ADRESS VARIFRÅN YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS:
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

I.3) ADRESS VARIFRÅN DOKUMENTATION KAN ERHÅLLAS:
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

I.4) ADRESS TILL VILKEN ANSÖKNINGAR ELLER PROJEKT SKALL SÄNDAS:
Som i 1.1

Om annan se bilaga A

I.5) TYP AV UPPHANDLANDE ENHET *
Statlig myndighet
Regional eller lokal myndighet

EU-institution
Organ som styrs av offentlig rätt

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Annan

Standardformulär 10 – SV
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AVDELNING II: TÄVLINGENS FÖREMÅL
II.1) BESKRIVNING AV PROJEKTET
II.1.1) Den upphandlande enhetens benämning på projektet * ____________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.2) Beskrivning
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.1.3) Plats för projektets genomförande ______________________________________________________
NUTS-kod * _________________________________________
II.1.4) Nomenklatur
II.1.4.1) CPV-klassificering (Gemensam upphandlingsordlista) *
Huvudordlista
Huvudobjekt
Tilläggs-objekt

Tilläggsordlista (i förekommande fall)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.1.4.2) Annan relevant nomenklatur (CPC) __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Tjänstekategori

AVDELNING III:
INFORMATION

JURIDISK,

EKONOMISK,

FINANSIELL

OCH

TEKNISK

III.1) KRITERIER FÖR URVAL AV DELTAGARE (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
III.2) MÅSTE TJÄNSTEN UTFÖRAS AV EN VISS YRKESKATEGORI?
NEJ
JA
Om ja, ange vilken yrkeskategori _________________________________________________________

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 10 – SV
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AVDELNING IV: FÖRFARANDE
IV.1) UPPHANDLINGSFÖRFARANDE
Öppet

Selektivt

IV.1.1) Antal deltagare som man avser inbjuda (i förekommande fall)
eller

Antal

Maximum

/ Minimum

IV.1.1.1) Namn på deltagare som redan valts ut (i förekommande fall)
1. ___________________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________________
4. ___________________________________________________________________________________
5. ___________________________________________________________________________________
6. ___________________________________________________________________________________
7. ___________________________________________________________________________________
IV.2) KRITERIER FÖR UTVÄRDERING AV TÄVLINGSBIDRAGEN/PROJEKTEN
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3) ADMINISTRATIV INFORMATION
IV.3.1) Den upphandlande enhetens referensnummer på projektet * _______________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.2) Villkor för att erhålla förfrågningsunderlag och övriga dokument
Sista dag för beställning av dokument

/

/

(dd/mm/åååå)

Avgift (i förekommande fall) ____________________________Valuta ___________________________
Betalningsvillkor ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.3.3) Sista datum för mottagande av projekt (vid öppen upphandling) eller mottagande av
anbudsansökan (vid selektiv upphandling)
/

/

(dd/mm/åååå) eller

dagar från avsändande av annonsen

Klockslag (i förekommande fall) _________________________
IV.3.4) Avsändande av inbjudan till anbudsinlämning till utvalda deltagare (vid selektiv upphandling)
Planerat datum

/

/

(dd/mm/åååå)

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Standardformulär 10 – SV
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IV.3.5) Språk som får användas av anbudssökanden
ES

DA

DE

EL

EN

FR

IT

NL

PT

FI

SV

annat språk – tredje land
___________________

IV.4) PRISER OCH JURY
IV.4.1) Prisernas antal och värde (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.4.2) Uppgifter om betalning till samtliga deltagare (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
IV.4.3) Är vinnarna berättigade till efterföljande kontrakt?
NEJ

JA

IV.4.4) Är juryns beslut bindande för den upphandlande enheten?
NEJ

JA

IV.4.5) Jurymedlemmarnas namn (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
VI.1) ÄR OFFENTLIGGÖRANDET AV MEDDELANDET ICKE-OBLIGATORISKT?
NEJ

JA

VI.2) HAR NÅGOT KONTRAKT SAMBAND MED ETT PROJEKT/PROGRAM SOM FINANSIERAS AV EU-FONDER? *
JA
NEJ
Om ja, ange vilket projekt/program och relevant referens ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.3) YTTERLIGARE INFORMATION (i förekommande fall )
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.4) DATUM FÖR AVSÄNDANDE AV ANNONSEN:

/

/

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

(dd/mm/åååå)

Standardformulär 10 – SV
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BILAGA A
1.2) ADRESS VARIFRÅN YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

1.3) ADRESS VARIFRÅN DOKUMENTATION KAN ERHÅLLAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

I.4) ADRESS TILL VILKEN ANSÖKNINGAR ELLER PROJEKT SKALL SÄNDAS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

* Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande
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L 285/158
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Europeiska gemenskapernas officiella tidning

BILAGA XII

29.10.2001

EUROPEISKA UNIONEN
Publicering av Tillägg till Europeiska gemenskapernas officiella tidning
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg
Fax (+352) 29 29 44619, (+352) 29 29 44623, (+352) 29 29 42670
E-mail : mp-ojs@opoce.cec.eu.int
On-line offentliggörande av meddelande: http://simap.eu.int

RESULTAT AV FORMGIVNINGSTÄVLAN
Tjänster

Ifylles av publikationsbyrån
Datum för mottagande av annons ________________

Försörjningssektorerna

Identifikation ________________________________

AVDELNING I: UPPHANDLANDE ENHET
I.1) DEN UPPHANDLANDE ENHETENS NAMN OCH ADRESS
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

I.2) TYP AV UPPHANLANDE ENHET *
Statlig myndighet
Regional eller lokal myndighet

EU-institution
Organ som styrs av offentlig rätt

*Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

Annan

Standardformulär 11 – SV
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AVDELNING II: TÄVLINGENS FÖREMÅL /BESKRIVNING AV UPPHANDLINGEN
II.1) Den upphandlande enhetens benämning på projektet * ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.2) Nomenklatur
II.2.1) CPV-klassificering(Gemensam upphandlingsordlista) *
Huvudordlista
Huvudobjekt
Tilläggs-objekt

Tilläggsordlista (i förekommande fall)

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

.

.

.

-

-

-

-

II.2.2) Annan relevant nomenklatur (CPC) ____________________________________________________
Tjänstekategori
I.3) Beskrivning
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
II.4) Prisets eller prisernas värde (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

*Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande
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AVDELNING V: RESULTAT AV FORMGIVNINGSTÄVLAN
V.1) TILLDELNING OCH PRIS(ER) ( i förekommande fall)

V.1.1) Pristagarens eller pristagarnas namn och adress .....................................................................................
KONTRAKT nr ___________________
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

V.1.2) Information om priset
Pris (exkl. moms) _____________________________________ Valuta _________________________

V.1.1) Pristagarens eller pristagarnas namn och adress .....................................................................................
KONTRAKT nr ___________________
Organisation

Attention

Adress

Postnummer

Postadress

Land

Telefon

Fax

E-post

Internetadress (URL)

V.1.2) Information om priset
Pris (exkl. moms) _____________________________________ Valuta _________________________

................................................ (Använd denna sida så många gånger som behövs) ...............................................

*Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande
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AVDELNING VI: ÖVRIG INFORMATION
VI.1) ÄR OFFENTLIGGÖRANDET AV MEDDELANDET ICKE-OBLIGATORISKT?
NEJ

JA

VI.2) ANTAL DELTAGARE
VI.3) ANTAL UTLÄNDSKA DELTAGARE
VI.4) HADE TÄVLINGEN ANNONSERATS I EGT?
JA
NEJ
Om ja, ange referensnummer i EGT:s innehållsförteckning:
/S

-

den

/

/

(dd/mm/åååå)

VI.5) HAR TÄVLINGEN NÅGOT SAMBAND MED ETT PROJEKT/PROGRAM SOM FINANSIERAS AV EU-FONDER? *
JA
NEJ
Om ja, ange projekt/program och relevant referens ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.6) YTTERLIGARE INFORMATION (i förekommande fall)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
VI.7) DATUM FÖR AVSÄNDANDE AV ANNONSEN

/

/

*Uppgifter som inte är nödvändiga för offentliggörande av meddelande

(dd/mm/åååå)
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