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EUROOPAN UNIONI 
Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 
2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg  Faksi: (+352) 29 29 42 670 
Sähköpostiosoite: ojs@publications.europa.eu Tietoja ja lomakkeita verkossa: http://simap.europa.eu 
 

LISÄTIETOJA, 
MENETTELYN KESKEYTTÄMISTÄ TAI 

TIETOJEN OIKAISEMISTA KOSKEVA ILMOITUS 
Huomautus: Jos tietojen oikaiseminen tai lisääminen aiheuttaa merkittäviä muutoksia alkuperäisessä 
ilmoituksessa ilmoitettuihin ehtoihin, on alkuperäisiä määräaikoja tarpeellista jatkaa tasapuolisen kohtelun ja 
hankinnan kilpailullisuuden vuoksi. 

I JAKSO: HANKINTAVIRANOMAINEN 

I.1) NIMI, OSOITE JA YHTEYSPISTE(ET) 

Virallinen nimi: 
 
Postiosoite: 
 
Postitoimipaikka: 
 

Postinumero:             Maa: 

Yhteyspiste(et): 
 
Vastaanottaja: 

Puhelin: 

Sähköpostiosoite: 
 

Faksi: 

Internet-osoite (-osoitteet) (soveltuvissa tapauksissa) 
Hankintaviranomaisen yleisosoite (URL): 
 
Hankkijaprofiilin osoite (URL):  
 
 
 
 
I.2) HANKINTAVIRANOMAISEN LUONNE 

Hankintaviranomainen (jos sopimukseen sovelletaan direktiiviä 2004/18/EY)                                         

Hankintayksikkö (jos sopimukseen sovelletaan direktiiviä 2004/17/EY – erityisalat)                               
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II JAKSO: HANKINTASOPIMUKSEN KOHDE 

II.1) KUVAUS 

II.1.1) Hankintaviranomaisen/-yksikön sopimukselle antama nimi (alkuperäisen ilmoituksen mukaisesti)  

_____________________________________________________________________________________________ 

II.1.2) Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus (alkuperäisen ilmoituksen mukaisesti) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

II.1.3) Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV) (alkuperäisen ilmoituksen mukaisesti) 

 Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö  
(soveltuvissa tapauksissa) 

Pääkohde  ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 
 
 
 

Lisäkohde 
(-kohteet) 

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

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

 

 

IV JAKSO: MENETTELY 

IV.1) MENETTELYN LUONNE 

IV.1.1) Menettelyn luonne (alkuperäisen ilmoituksen mukaisesti) 

Avoin menettely   

Rajoitettu menettely  

Nopeutettu rajoitettu menettely  

Neuvottelumenettely  

Nopeutettu neuvottelumenettely  

Kilpailullinen neuvottelumenettely  
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IV.2) HALLINNOLLISET TIEDOT 

IV.2.1) Hankintaviranomaisen/-yksikön asiakirja-aineistolle antama viitenumero (soveltuvissa tapauksissa, 
alkuperäisen ilmoituksen mukaisesti) 

_____________________________________________________________________________________________ 

IV.2.2) Sähköisessä muodossa toimitettujen ilmoitusten viite (jos tiedossa) 

Alkuperäisen ilmoituksen lähetystapa: SIMAP  
  OJS eSender  

 Käyttäjätunnus:  

 Ilmoituksen viite:  -  (vuosi ja ilmoituksen numero) 

IV.2.3) Ilmoitus, johon tämä ilmoitus viittaa (soveltuvissa tapauksissa)  

   

Ilmoituksen numero EUVL:ssa:   ����/S���-������� , ��/��/���� (pv/kk/v) 

IV.2.4) Alkuperäisen ilmoituksen lähetyspäivä:   ��/��/���� (pv/kk/v) 

 

 

VI JAKSO: TÄYDENTÄVÄT TIEDOT  

VI.1) ASIA JOTA TÄMÄ ILMOITUS KOSKEE (soveltuvissa tapauksissa merkitse tarvittavat kohdat) 

Menettelyn keskeyttäminen            Oikaisu                        Lisätiedot                                 

VI.2) ILMOITUS HANKINTAMENETTELYN KESKEYTYMISESTÄ (soveltuvissa tapauksissa merkitse tarvittavat kohdat) 

Hankintamenettely on keskeytetty.               

Hankintamenettely ei tuottanut tulosta.               

Hankintasopimusta ei tehty.               

Sopimuksesta saatetaan julkaista uusi ilmoitus.                
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VI.1) KORJATTAVA TAI LISÄTTÄVÄ TEKSTI (määrittele tarvittaessa se kohta tekstissä tai päivämäärät, joita korjaus tai 
lisäys koskee; ilmoita aina alkuperäisen ilmoituksen jakso ja kohta) 

VI.3.1) Muutos alkuperäisiin                  
hankintaviranomaisen lähettämiin 
tietoihin                                                           

                

TEDissä julkaistu ilmoitus ei vastaa         
hankintaviranomaisen lähettämää 
alkuperäistä tietoa                           

Molemmat                

VI.3.2) Alkuperäisessä ilmoituksessa     Vastaavissa tarjousasiakirjoissa                

(anna lisätietoja varten tiedot kyseisistä 
tarjousasiakirjoista) 

Molemmissa             

(anna lisätietoja varten 
tiedot kyseisistä 
tarjousasiakirjoista) 

VI.3.3) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan (soveltuvissa tapauksissa) 

Muutettava kohta: Oikaistava tieto:  Oikaisu:  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

VI.3.4) Alkuperäisen ilmoituksen oikaistavat päivämäärät (soveltuvissa tapauksissa) 

Kohta, jossa päivämäärää 
muutetaan: 

Oikaistava tieto:  Oikaisu:  

________________________ 

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

(pv/kk/v) 

(klo) 

��/��/���� 
��:�� 

(pv/kk/v) 

(klo) 

________________________ 

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

(pv/kk/v) 

(klo) 

��/��/���� 
��:�� 

(pv/kk/v) 

(klo) 
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VI.3.5) Oikaistava osoite ja yhteyspiste (soveltuvissa tapauksissa) 

Kohta, jossa tekstiä muutetaan (soveltuvissa tapauksissa): 

 
Virallinen nimi: 
 
Postiosoite: 
 
Postitoimipaikka: 
 

Postinumero:             Maa: 

Yhteyspiste(et): 
 
Vastaanottaja: 

Puhelin: 

Sähköpostiosoite: 
 

Faksi: 

Internet-osoite (-osoitteet) (soveltuvissa tapauksissa) 
Hankintaviranomaisen yleisosoite (URL): 
 
Hankkijaprofiilin osoite (URL): 
 
 
 

VI.3.6) Alkuperäiseen ilmoitukseen lisättävä teksti (soveltuvissa tapauksissa) 

Kohta, johon teksti lisätään: Lisättävä teksti: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

VI.4) MUUT TÄYDENTÄVÄT TIEDOT (soveltuvissa tapauksissa)  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

------------------------------- (Jaksoa VI täytetään tarvittava määrä) ------------------------------- 

 

 

VI.5) TÄMÄN ILMOITUKSEN LÄHETTÄMISPÄIVÄ:   ��/��/���� (pv/kk/v) 

 


