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EUROOPA LIIT 
Euroopa Liidu Teataja lisa väljaandmine 
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg  Faks: (352) 29 29-42670 
E-post: ojs@publications.europa.eu   Teave Internetis: http://simap.europa.eu 
 

TEADE LISATEABE, 
TEAVE LÕPETAMATA MENETLUSE VÕI 

PARANDUSE KOHTA 
NB! Kui mingi parandatud või lisatud teave viib algses hanketeates toodud tingimuste olulise paranduseni, mis 
mõjutab konkureeriva hanke võrdse kohtlemise põhimõtet ja eesmärki, tuleb algselt kehtestatud tähtaegu 
pikendada. 

I OSA: OSTJA 

I.1) NIMI, AADRESSID JA KONTAKTANDMED 

Ametlik nimetus: 
 
Postiaadress: 
 
Linn: 
 

Sihtnumber:              Riik: 

Kontaktandmed: 
 
Kontaktisik: 

Telefon: 

E-post: 
 

Faks: 

Internetiaadress(id) (vajaduse korral) 
Ostja üldaadress (URL): 
 
Ostjaprofiili aadress (URL):  
 
 
 
 
I.2) OSTJA ASUTUSE LIIK 

Ostja (kui hankeleping on hõlmatud direktiiviga 2004/18/EÜ)  

Ostja organisatsioon (kui hankeleping on hõlmatud direktiiviga 2004/17/EÜ – “Võrgustikega seotud sektorid”)   
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II OSA: HANKELEPINGU OBJEKT 

II.1) KIRJELDUS 

II.1.1) Ostja poolt hankelepingule antud nimetus (nagu algses teates määratletud)  

_____________________________________________________________________________________________ 

II.1.2) Hankelepingu või hanke lühikirjeldus (nagu algses teates määratletud) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

II.1.3) Ühtne riigihangete klassifikatsioon (CPV) (nagu algses teates määratletud) 

 Põhiklassifikatsioon Lisaklassifikatsioon (vajaduse korral) 

Põhiobjekt  ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 
 
 
 

Lisaobjekt(id) 

��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 
��.��.��.��-� 

����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 
����-�  ����-� 

 

 

IV OSA: HANKEMENETLUS 

IV.1) HANKEMENETLUSE LIIK 

IV.1.1) Hankemenetluse liik (nagu algses teates määratletud) 

Avatud pakkumismenetlus   

Piiratud pakkumismenetlus  

Piiratud ja lühendatud tähtajaga pakkumismenetlus  

Väljakuulutamisega läbirääkimistega pakkumismenetlus  

Väljakuulutamisega läbirääkimistega ja lühendatud tähtajaga pakkumismenetlus  

Võistlev dialoog  
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IV.2) HALDUSALANE TEAVE 

IV.2.1) Ostja poolt pakkumismenetluse dokumentide toimikule antud viitenumber (nagu algses teates 
määratletud, vajaduse korral) 

_____________________________________________________________________________________________ 

IV.2.2) Teate viide elektrooniliselt esitatud teadete jaoks (kui on teada) 

Algne teade, mis on saadetud järgmiste süsteemide kaudu: SIMAP  
  OJS eSender  

 Sisselogimine:  

 Teate viide:  -  (aasta ja dokumendi nr) 

IV.2.3) Teade, millele käesolev väljaanne viitab (vajaduse korral)  

   

Teate number ELTs:   ����/S���-������� , ��/��/���� (pp/kk/aaaa) 

IV.2.4) Algse teate väljasaatmise kuupäev:   ��/��/���� (pp/kk/aaaa) 

 

 

VI OSA: LISATEAVE  

VI.1) KÄESOLEV TEADE HÕLMAB JÄRGMIST (vajaduse korral; märgista nii palju kaste, kui vaja) 

Lõpetamata protseduur                       Parandus                              Lisateave               

VI.2) TEAVE LÕPETAMATA LEPINGU SÕLMIMISE MENETLUSE KOHTA (vajaduse korral; märgista nii palju kaste, kui 
vaja) 

Lepingu sõlmimise menetlus on katkestatud.                       

Lepingu sõlmimise menetlus on kuulutatud ebaedukaks.                       

Lepingut ei ole sõlmitud.                       

Võidakse avaldada uus hanketeade.                       
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VI.3) PARANDAV VÕI LISATAV TEAVE (vajaduse korral; et täpsustada tekstis parandatavat kuupäeva või kohta, kuhu 
midagi lisatakse, palume alati näidata ära algse teate vastava jaotise ja lõike number) 

VI.3.1) Ostja esitatud algse teabe  
muutmine 

TEDis avaldamine, mis ei ole kooskõlas  
ostja esitatud algse teabega 

Mõlemad  

VI.3.2) Algses teates  Vastavates pakkumisdokumentides  

(täpsema teabe saamiseks vt vastavaid 
pakkumisdokumente) 

Mõlemas  

(täpsema teabe 
saamiseks vt vastavaid 
pakkumisdokumente) 

VI.3.3) Algses tekstis parandatav tekst (vajaduse korral) 

Koht, kus teksti tuleb muuta: Enne:  Uus versioon:  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

VI.3.4) Algses teates parandatavad kuupäevad (vajaduse korral) 

Kohad, kus kuupäevi tuleb 
muuta: 

Enne:  Uus versioon:  

________________________ 

________________________ 
��/��/����
��:�� 

(pp/kk/aaaa) 

(kellaaeg) 

��/��/���� 
��:�� 

(pp/kk/aaaa) 

(kellaaeg) 

________________________ 

________________________ 
��/��/����
��:�� 

(pp/kk/aaaa) 

(kellaaeg) 

��/��/���� 
��:�� 

(pp/kk/aaaa) 

(kellaaeg) 
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VI.3.5) Parandatavad aadressid ja kontaktpunktid (vajaduse korral) 

Koht, kus teksti tuleb muuta (vajaduse korral): 

 
Ametlik nimetus: 
 
Postiaadress: 
 
Linn: 
 

Sihtnumber:              Riik: 

Kontaktandmed: 
 
Kontaktisik: 

Telefon: 

E-post: 
 

Faks: 

Internetiaadress(id) (vajaduse korral) 
Ostja üldaadress (URL): 
 
Ostjaprofiili aadress (URL): 
 
 
 

VI.3.6) Algsesse teatesse lisatav tekst (vajaduse korral) 

Koht, kuhu tekst lisada tuleb: Lisatav tekst: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

VI.4) MUU LISATEAVE (vajaduse korral)  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

------------------------------- (Täida VI osa nii mitu korda, kui vaja) ------------------------------------------ 

 

 

VI.5) TEATE LÄHETAMISE KUUPÄEV:   ��/��/���� (pp/kk/aaaa) 

 


