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EUROPEISKA UNIONEN 
Publicering av Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning 
2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg  Fax: (352) 292 94 26 70 
E-post: ojs@publications.europa.eu  Anbudsannonsering online: http://simap.europa.eu 
 

MEDDELANDE FÖR YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR, 
UPPLYSNINGAR OM OFULLSTÄNDIGT 

FÖRFARANDE ELLER RÄTTELSE 
Påminnelse: Om de upplysningar som rättas eller läggs till leder till betydande förändringar i villkoren i 
ursprungsmeddelandet av betydelse för principen om likabehandling och syftet med konkurrensutsatt 
upphandling, kan det bli nödvändigt att förlänga de sista datum som ursprungligen angivits. 

AVSNITT I: UPPHANDLANDE MYNDIGHET 

I.1) NAMN, ADRESSER OCH KONTAKTPUNKT(ER) 

Officiellt namn: 
 
Postadress: 
 
Ort: 
 

Postnummer:             Land: 

Kontaktpunkt(er): 
 
Attention: 

Telefon: 

E-post: 
 

Fax: 

Internetadress(er) (i förekommande fall) 
Upphandlande myndighet (URL): 
 
Upphandlarprofil (URL):  
 
 
 
 
I.2) TYP AV INKÖPSORGAN 

Upphandlande myndighet (vid upphandling enligt direktiv 2004/18/EG)                                                  

Upphandlande enhet (vid upphandling enligt direktiv 2004/17/EG – försörjningsdirektivet)                    
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AVSNITT II: UPPHANDLINGENS FÖREMÅL 

II.1) BESKRIVNING 

II.1.1) Den upphandlande myndighetens/enhetens benämning på upphandlingen 
(i enlighet med ursprungsmeddelandet)  

_____________________________________________________________________________________________ 

II.1.2) Kort beskrivning av upphandlingen/upphandlingarna 
(i enlighet med ursprungsmeddelandet) 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

II.1.3) Gemensam terminologi vid offentlig upphandling (CPV-referensnummer) 
(i enlighet med ursprungsmeddelandet) 

 Huvudordlista Tilläggsordlista (i förekommande fall) 

Huvudobjekt  ��.��.��.��-� ����-�  ����-� 
 
 
 
 

Tilläggsobjekt 

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

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

 

 

AVSNITT IV: FÖRFARANDE 

IV.1) TYP AV FÖRFARANDE 

IV.1.1) Typ av förfarande (i enlighet med ursprungsmeddelandet) 

Öppet   

Selektivt  

Påskyndat selektivt  

Förhandlat  

Påskyndat förhandlat förfarande  

Konkurrenspräglad dialog  
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IV.2) ADMINISTRATIV INFORMATION 

IV.2.1) Den upphandlande myndighetens/enhetens referensnummer på ärendet (i enlighet med 
ursprungsmeddelandet, i förekommande fall) 

_____________________________________________________________________________________________ 

IV.2.2) Meddelandereferens för elektroniska meddelanden (om känt) 

Ursprungsmeddelandet skickat via: SIMAP  
  OJS eSender  

 Inloggning:  

 Meddelandets referens:  -  (år och dokumentnummer) 

IV.2.3) Meddelande som detta offentliggörande avser (i förekommande fall)  

   

Meddelandenummer i EUT:   ����/S���-������� av den ��/��/���� (dd/mm/åååå) 

IV.2.4) Datum då ursprungsmeddelandet sänts:   ��/��/���� (dd/mm/åååå) 

 

 

AVSNITT VI: KOMPLETTERANDE UPPLYSNINGAR  

VI.1) DETTA MEDDELANDE GÄLLER (i förekommande fall, klicka för så många rutor som det behövs) 

Ofullständigt förfarande                       Rättelse                       Ytterligare upplysningar               

VI.2) UPPLYSNINGAR OM OFULLSTÄNDIGT TILLDELNINGSFÖRFARANDE (i förekommande fall, klicka för så många 
rutor som det behövs) 

Tilldelningsförfarandet har avbrutits.              

Tilldelningsförfarandet har inte gett något resultat.              

Kontraktet har inte tilldelats.              

Upphandlingen kan komma att offentliggöras på nytt.               
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VI.3) UPPLYSNINGAR SOM SKALL RÄTTAS ELLER LÄGGAS TILL (i förekommande fall, för att ange den plats där text 
eller datum skall ändras eller läggas till, uppge alltid det avsnitt och den punkt i originalmeddelandet som avses) 

VI.3.1) Ändring i de ursprungliga  
upplysningar som lämnats av den 
upphandlande myndigheten 

Uppgifterna som offentliggjorts i  
TED överensstämmer inte med de 
ursprungliga upplysningar som lämnats av 
den upphandlande myndigheten 

Båda  

VI.3.2) I ursprungsmeddelandet  I motsvarande anbudshandlingar  

(för ytterligare upplysningar se motsvarande 
anbudshandlingar) 

I båda  

(för ytterligare 
upplysningar se 
motsvarande 
anbudshandlingar) 

VI.3.3) Text som skall rättas i ursprungsmeddelandet (i förekommande fall) 

Plats där texten skall ändras: I stället för:  Skall det stå:  

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

VI.3.4) Datum i ursprungsmeddelandet som skall rättas (i förekommande fall) 

Plats där datum skall ändras: I stället för:  Skall det stå:  

________________________ 

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

(dd/mm/åååå) 

(klockslag) 

��/��/���� 
��:�� 

(dd/mm/åååå) 

(klockslag) 

________________________ 

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

(dd/mm/åååå) 

(klockslag) 

��/��/���� 
��:�� 

(dd/mm/åååå) 

(klockslag) 
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VI.3.5) Adresser och kontaktpunkter som skall rättas (i förekommande fall) 

Plats där text skall ändras (i förekommande fall):   

 
Officiellt namn: 
 
Postadress: 
 
Ort: 
 

Postnummer:             Land: 

Kontaktpunkt(er): 
 
Attention: 

Telefon: 

E-post: 
 

Fax: 

Internetadress(er) (i förekommande fall) 
Upphandlande myndighet (URL): 
 
Upphandlarprofil (URL): 
 
 
 

VI.3.6) Text som skall läggas till i ursprungsmeddelandet (i förekommande fall) 

Plats där text skall läggas till: Text som skall läggas till: 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

VI.4) ÖVRIGA YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR (i förekommande fall)  

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

------------------------------- (Använd avsnitt VI så många gånger som det behövs) ------------------------------------------ 

 

 

VI.5) DATUM DÅ MEDDELANDET SÄNTS:   ��/��/���� (dd/mm/åååå) 

 


