
Meddelande om frivillig förhandsinsyn
Detta meddelande omfattas av:

Direktiv 2004/18/EG  ◯
Direktiv 2004/17/EG (Försörjningssektorerna)  ◯

Direktiv 2009/81/EG (Försvar)  ◯

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn, adresser och kontaktpunkt(er)

Officiellt namn: Nationellt id: (om känt)

Postadress:

Ort: Postnummer: Land:

Kontaktpunkt(er):  

Att: 

Telefon:

E-post: Fax:

Internetadress(er): (i förekommande fall)

Upphandlande myndighet/enhet: (URL)

Upphandlarprofil: (URL)

Elektronisk tillgång till information: (URL)

Elektronisk inlämning av anbud och anbudsansökningar: (URL)

I.2) Typ av upphandlande myndighet (om ett meddelande har offentliggjorts av en upphandlande myndighet)

◯ Departement eller annan central, regional eller lokal statlig 

myndighet

◯ Statligt organ eller förbundsorgan

◯ Regional eller lokal myndighet

◯ Regionalt eller lokalt organ

◯ Offentligrättsligt organ

◯ EU-institution/EU-organ eller internationell organisation

◯ Annan: (ange) 

I.3) Huvudsaklig verksamhet

(om ett meddelande har offentliggjorts av en upphandlande myndighet) (om ett meddelande har offentliggjorts av en upphandlande enhet)

⃞ Allmänna offentliga tjänster
⃞ Försvar
⃞ Samhällsskydd och rättsskipning
⃞ Miljö
⃞ Ekonomi och finans
⃞ Hälso- och sjukvård
⃞ Bostadsförsörjning och samhällsutveckling
⃞ Social trygghet
⃞ Fritidsverksamhet, kultur och religion
⃞ Utbildning
⃞ Annan: (ange) 

⃞ Produktion, transport och distribution av gas och värme
⃞ Elektricitet 
⃞ Undersökning och utvinning av gas och olja
⃞ Undersökning och utvinning av kol och andra fasta bränslen
⃞ Vatten
⃞ Posttjänster
⃞ Järnvägstjänster 
⃞ Järnvägar i stadstrafik, spårvagnar, trådbussar eller bussar
⃞ Hamnverksamheter
⃞ Flygplatsrelaterad verksamhet
⃞ Annan: (ange) 

I.4) Tilldelning på andra upphandlande myndigheters/enheters vägnar

Den upphandlande myndigheten/enheten handlar på andra upphandlande myndigheters/enheters vägnar:    ◯ ja   ◯ nej
(om ja, kan ytterligare information om dessa upphandlande myndigheter/enheter lämnas i bilaga A)
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Detta meddelande syftar till att ge frivillig förhandsinsyn enligt artikel 2d.4 i direktiv 
89/665/EEG och 92/13/EEG om prövningsförfaranden och artikel 60.4 i direktiv 2009/81/
EG (information om tilldelning av kontrakt utan föregående offentliggörande i Europeiska 
unionens officiella tidning). För att denna mekanism ska få utnyttjas måste följande fyllas i: 
I.1; II.1.1; II.1.2; II.1.4; II.1.5; V.3 och bilaga D1, D2 eller D3, såsom tillämpligt. Återstående fält 
är frivilliga och kan användas för att lämna annan information som den upphandlande 
myndigheten/enheten anser vara av intresse.

Europeiska unionen

Offentliggörande av Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-post: ojs@publications.europa.eu Information och blanketter online: http://simap.europa.eu



Avsnitt II: Upphandlingens föremål

II.1) Beskrivning

II.1.1) Benämning på upphandlingen

II.1.2) Typ av upphandling och plats för byggentreprenad, leverans eller utförande 
(välj den kategori – byggentreprenader, varor eller tjänster – som bäst motsvarar det specifika föremålet för upphandlingen (endast ett alternativ ska 
väljas))

◯ Byggentreprenader ◯ Varor ◯ Tjänster

⃞ Utförande
⃞ Projektering och utförande
⃞ Genomförande, oavsett form, som 

tillgodoser de krav som de upphandlande 
myndigheterna/enheterna har specificerat

◯ Köp
◯ Leasing
◯ Hyra
◯ Hyrköp
◯ En kombination av 

ovanstående

Tjänstekategori: nr: [    ] [    ]

För tjänstekategorier, se bilagorna C1, C2 eller C3

Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning, leverans eller utförande:

NUTS-kod  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]
NUTS-kod  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] 

NUTS-kod  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]
NUTS-kod  [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]       

II.1.3) Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem (i förekommande fall)

⃞ Meddelandet omfattar upprättandet av ett ramavtal 

⃞ Meddelandet omfattar kontrakt på grundval av ett dynamiskt inköpssystem (ej tillämpligt om meddelandet omfattas av direktiv 2009/81/EG)

II.1.4) Kort beskrivelse af kontrakten eller indkøbet/indkøbene:

II.1.5) Gemensam terminologi vid offentlig upphandlng (CPV-referensnummer) 

Huvudordlista Tilläggsordlista (i förekommande fall)

Huvudobjekt [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ] [    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

Tilläggsobjekt [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

[    ][    ][    ][    ] – [    ]               [    ][    ][    ][    ] – [    ]

II.1.6)  Information om avtalet om offentlig upphandling (ej tillämpligt om meddelandet omfattas av direktiv 2009/81/EG)
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling:  ◯ ja    ◯ nej

II.2) Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten
II.2.1) Det slutliga totala värdet av kontraktet/kontrakten (Ange endast det slutliga totala värdet, inklusive alla kontrakt, delkontrakt, 
förlängningar och optioner. Uppgifter om enskilda kontrakt lämnas i punkt V, Tilldelning av kontrakt)

Exkl. moms Inkl. moms   
Procentsats för moms 

(%)

Värde:   [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]
Valuta:  [    ][    ][    ]  
eller
Lägsta anbud  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]  och
högsta anbud [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ] 
Valuta:   [    ][    ][    ]    
som har beaktats

◯

◯

◯

◯

vid [    ][    ] , [    ]

vid [    ][    ] , [    ]
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Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Typ av förfarande

◯ Förhandlat förfarande utan offentliggörande av meddelande om upphandling
◯ Tilldelning av kontrakt utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (i sådana fall 

som anges i avsnitt 2 i bilagorna D1, D2 eller D3, såsom tillämpligt)

Motivering till varför kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning 
(EUT): fyll i hela bilagorna D1, D2 eller D3, såsom lämpligt

IV. 2) Tilldelningskriterier

IV.2.1) Tilldelningskriterier (sätt kryss i relevant(a) ruta/rutor)

◯ Lägsta pris                                                                               
eller
◯ Det ekonomiskt sett mest fördelaktiga anbudet med hänsyn till

Kriterier (för upphandlande myndigheter) Viktning Kriterier (för upphandlande myndigheter) Viktning

1. [                                                                            ]

2. [                                                                            ]

3. [                                                                            ] 

4. [                                                                            ]

5. [                                                                            ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

6.  [                                                                            ]

7.  [                                                                            ] 

8.  [                                                                            ] 

9.  [                                                                            ] 

10.[                                                                            ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

[                           ]

IV.2.2) Information om elektronisk auktion 
En elektronisk auktion har använts    ◯ ja   ◯ nej

IV.3) Administrativ information

IV.3.1) Den upphandlande myndighetens/enhetens referensnummer för ärendet: (i förekommande fall)

IV.3.2) Tidigare offentliggörande(n) angående samma upphandling    ◯ ja   ◯ nej

(om ja, sätt kryss i relevant(a) ruta/rutor)

◯  Periodiskt meddelande ◯  Meddelande om kvalificeringssystem
◯  Förhandsmeddelande ◯  Meddelande om upphandlarprofil      
Meddelandenummer i EUT: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     av den    [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/åååå)

◯  Meddelande om upphandling  ◯  Meddelande om förenklat anbudsförfarande inom ramen för ett dynamiskt inköpssystem
Meddelandenummer i EUT: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     av den     [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/åååå)

⃞ Tidigare offentliggöranden
Meddelandenummer i EUT: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     av den    [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/åååå)
Meddelandenummer i EUT: [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]     av den    [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/åååå)
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Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr:  [    ][    ][    ]        Del nr:  [    ][    ][    ]        Benämning:

V.1) Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:  [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/åååå)

V.2) Information om anbuden
Antal mottagna anbud:  [    ][    ][    ]
Antal anbud som mottagits i elektronisk form:  [    ][    ][    ]

V.3) Namn och adress för den ekonomiska aktör som beslutet om tilldelning av kontrakt gäller

Officiellt namn:

Postadress:

Ort: Postnummer: Land:

E-post: Telefon:

Internetadress: (URL) Fax:

V.4) Upplysningar om kontraktets värde (endast sifferuppgifter)

Exkl. moms Inkl. moms   
Procentsats för 

moms (%)

Det uppskattade totala värdet av kontraktet (i förekommande fall)

Värde:   [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ] 

Valuta:  [    ][    ][    ] 

◯ ◯ vid [    ][    ] , [    ]

Det slutliga totala värdet av kontraktet

Värde:   [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ] 

Valuta:  [    ][    ][    ]  
eller
Lägsta anbud  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]  och
högsta anbud [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ] 
Valuta:   [    ][    ][    ]    
som har beaktats

◯

◯

◯

◯

vid [    ][    ] , [    ]

vid [    ][    ] , [    ]

Om värdet avser månad eller år: (ange)
Antal år: [    ][    ]     eller      Antal månader: [    ][    ]

V.5) Information om underentreprenader
Underleverantörer kommer troligen att unyttjas för kontraktet  ◯ ja   ◯ nej

(om ja, endast sifferuppgifter) Ange det värde eller den andel av kontraktet som kan bli utlagt på tredje man:
Värde exkl. moms:  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ]  [    ][    ][    ] , [    ][    ]      Vet ej:  ⃞
Valuta:  [    ][    ][    ]         Andel  [    ][    ] , [    ] (%)

Kort beskrivning av värdet på/andelen av kontraktet som kommer att läggas ut: (om känt)

Endast om ett meddelande omfattas av direktiv 2009/81/EG:

⃞ Samtliga eller några underentreprenörer kommer att utses genom ett konkurrensförfarande (se avdelning III i direktiv 2009/81/EG)

⃞ En andel av kontraktet kommer att läggas ut genom ett konkurrensförfarande (se avdelning III i direktiv 2009/81/EG) 
lägsta andel: [    ][    ] , [    ] (%)    högsta andel: [    ][    ] , [    ] (%) av kontraktets värde
(Den maximala procentandelen får inte överstiga 30 % av kontraktets värde)

   (Använd denna del så många gånger som behövs)   
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Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1) Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel    ◯ ja   ◯ nej

(om ja) Ange vilket/vilka projekt och/eller program: 

VI.2) Kompletterande information: (i förekommande fall)

VI.3) Överprövningsförfaranden

VI.3.1) Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn:

Postadress:

Ort: Postnummer: Land:

E-post: Telefon:

Internetadress: (URL) Fax:

Behörigt organ vid medling (i förekommande fall)

Officiellt namn:

Postadress:

Ort: Postnummer: Land:

E-post: Telefon:

Internetadress: (URL) Fax:

VI.3.2) Överprövning (fyll i punkt VI.3.2 eller, i tillämpliga fall , punkt VI.3.3)
Uppgifter om sista dag för överprövning:

VI.3.3) Organ som kan lämna information om överprövning

Officiellt namn:

Postadress:

Ort: Postnummer: Land:

E-post: Telefon:

Internetadress: (URL) Fax:

VI.4) Datum då meddelandet sänts: [    ][    ] / [    ][    ] / [    ][    ][    ][    ] (dd/mm/åååå)
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Bilaga A

Ytterligare adresser och kontaktpunkter

I) Adress till den andra upphandlande myndighet/enhet på vars vägnar den upphandlande myndigheten/enheten gör 
inköpet

Officiellt namn: Nationellt id: (om känt)

Postadress:

Ort: Postnummer: Land:

   (Använd denna del så många gånger som behövs)   
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Bilaga C1 – Allmän upphandling

Tjänstekategorier som avses i avsnitt II: Upphandlingens föremål
Direktiv 2004/18/EG

Kategori nr [1]  Beskrivning

1 Underhålls- och reparationstjänster

2 Landtransport [2], även säkerhets- och kurirtransporter, med undantag av postbefordran

3 Flygtransport av passagerare och gods, med undantag av postbefordran

4 Postbefordran på land [3] och i luften

5 Telekommunikationstjänster 

6 Finansiella tjänster:  a) Försäkringstjänster  b) Bank- och investeringstjänster [4]

7 Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster

8 Forsknings- och utvecklingstjänster [5]

9 Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster

10 Marknads- och opinionsundersökningar

11 Organisationskonsulttjänster [6] och därmed sammanhängande tjänster

12 Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och integrerade tekniska tjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur, 
därmed sammanhängande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster, teknisk provning och analys

13 Reklamtjänster

14 Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning

15 Förlags- och tryckeritjänster mot arvode eller på kontrakt

16 Avlopps- och renhållningstjänster, sanering och liknande tjänster

Kategori nr [7] Beskrivning

17 Hotell- och restaurangtjänster

18 Järnvägstransport

19 Sjötransport

20 Hjälptjänster och tjänster i anslutning till transporter

21 Juridiska tjänster

22 Rekrytering och urval av personal [8]

23 Spanings- och säkerhetstjänster, med undantag av säkerhetstransporter

24 Undervisning och yrkesutbildning

25 Hälso- och sjukvård och socialtjänster

26 Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet [9]

27 Övriga tjänster

1 Tjänstekategorier enligt artikel 20 i bilaga II A till direktiv 2004/18/EG.
2 Med undantag av järnvägstransporter som omfattas av kategori 18.
3 Med undantag av järnvägstransporter som omfattas av kategori 18.
4 Med undantag av finansiella tjänster i samband med utfärdande, förvärv, försäljning eller överföring av värdepapper eller andra finansiella 

instrument samt riksbankstjänster. Följande undantas också: tjänstekontrakt som avser förvärv eller hyra, oavsett finansieringsform, av 
mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller rättigheter till sådan egendom. Kontrakt avseende finansiella tjänster som 
tillhandahålls samtidigt som, före eller efter ett kontrakt som avser förvärv eller hyra, oavsett finansieringsform, ska dock omfattas av 
direktivet.

5 Med undantag av forsknings- och utvecklingstjänster som inte uteslutande är till förmån för den upphandlande myndigheten i dess egen 
verksamhet, under förutsättning att dessa tjänster helt finansieras av den upphandlande myndigheten.

6 Med undantag av medlings- och förlikningstjänster.
7 Tjänstekategorier enligt artikel 21 i och bilaga II B till direktiv 2004/18/EG.
8 Med undantag av anställningskontrakt.
9 Med undantag av kontrakt avseende anskaffning, utveckling, produktion eller samproduktion av programmaterial som ingås av radio- och 

TV-bolag samt kontrakt om sändningstid.
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Bilaga C2 – Försörjningssektorerna

Tjänstekategorier som avses i avsnitt II: Upphandlingens föremål
Direktiv 2004/17/EG

Kategori nr [1]  Beskrivning

1 Underhålls- och reparationstjänster

2 Landtransport [2], även säkerhets- och kurirtransporter, med undantag av postbefordran

3 Flygtransport av passagerare och gods, med undantag av postbefordran

4 Postbefordran på land [3] och i luften

5 Telekommunikationstjänster 

6 Finansiella tjänster:  a) Försäkringstjänster  b) Bank- och investeringstjänster [4]

7 Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster

8 Forsknings- och utvecklingstjänster [5]

9 Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster

10 Marknads- och opinionsundersökningar

11 Organisationskonsulttjänster [6] och därmed sammanhängande tjänster

12 Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och integrerade tekniska tjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur, 
därmed sammanhängande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster, teknisk provning och analys

13 Reklamtjänster

14 Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning

15 Förlags- och tryckeritjänster mot arvode eller på kontrakt

16 Avlopps- och renhållningstjänster, sanering och liknande tjänster

Kategori nr [7] Beskrivning

17 Hotell- och restaurangtjänster

18 Järnvägstransport

19 Sjötransport

20 Hjälptjänster och tjänster i anslutning till transporter

21 Juridiska tjänster

22 Rekrytering och urval av personal [8]

23 Spanings- och säkerhetstjänster, med undantag av säkerhetstransporter

24 Undervisning och yrkesutbildning

25 Hälso- och sjukvård och socialtjänster

26 Fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet

27 Övriga tjänster

1 Tjänstekategorier enligt artikel 31 i och bilaga XVII A till direktiv 2004/17/EG.
2 Med undantag av järnvägstransporter som omfattas av kategori 18.
3 Med undantag av järnvägstransporter som omfattas av kategori 18.
4 Med undantag av finansiella tjänster i samband med utfärdande, förvärv, försäljning eller överföring av värdepapper eller andra finansiella 

instrument samt riksbankstjänster. Följande undantas också: tjänstekontrakt som avser förvärv eller hyra, oavsett finansieringsform, av 
mark, befintliga byggnader eller annan fast egendom eller rättigheter till sådan egendom. Kontrakt avseende finansiella tjänster som 
tillhandahålls samtidigt som, före eller efter ett kontrakt som avser förvärv eller hyra, oavsett finansieringsform, ska dock omfattas av 
direktivet.

5 Med undantag av forsknings- och utvecklingstjänster som inte uteslutande är till förmån för den upphandlande myndigheten i dess egen 
verksamhet, under förutsättning att dessa tjänster helt finansieras av den upphandlande myndigheten.

6 Med undantag av medlings- och förlikningstjänster.
7 Tjänstekategorier enligt artikel 32 i och bilaga XVII B till direktiv 2004/17/EG.
8 Med undantag av anställningskontrakt.
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Bilaga C3 – Försvar och säkerhet

Tjänstekategorier som avses i avsnitt II: Upphandlingens föremål
Direktiv 2009/81/EG

Kategori nr [1]  Beskrivning

1 Underhålls- och reparationstjänster

2 Tjänster för militärt bistånd till utlandet

3 Försvarstjänster, militära försvarstjänster och civila försvarstjänster

4 Spanings- och säkerhetstjänster

5 Landtransport 

6 Flygtransport av passagerare och gods, med undantag av postbefordran

7 Postbefordran på land och i luften

8 Järnvägstransport

9 Sjötransport

10 Hjälptjänster och tjänster i anslutning till transporter

11 Telekommunikationstjänster

12 Finansiella tjänster: Försäkringstjänster

13 Databehandlingstjänster och därmed sammanhängande tjänster

14 Forsknings- och utvecklingstjänster [2] och utvärderingsprov

15 Redovisnings-, revisions- och bokföringstjänster

16 Organisationskonsulttjänster [3] och därmed sammanhängande tjänster

17 Arkitekttjänster, tekniska konsulttjänster och integrerade tekniska tjänster, stadsplanering och landskapsarkitektur, 
därmed sammanhängande vetenskapliga och tekniska konsulttjänster, teknisk provning och analys

18 Fastighetsstädning och fastighetsförvaltning

19 Avlopps- och renhållningstjänster, sanering och liknande tjänster 

20 Utbildnings- och simuleringstjänster på försvars- och säkerhetsområdet

Kategori nr [4] Beskrivning

21 Hotell- och restaurangtjänster

22 Hjälptjänster och tjänster i anslutning till transporter

23 Juridiska tjänster

24 Rekrytering och urval av personal [5]

25 Hälso- och sjukvård och socialtjänster

26 Övriga tjänster

 1 Tjänstekategorier enligt bilaga I till direktiv 2009/81/EG.
 2 Utom forsknings- och utvecklingstjänster enligt artikel 13 j i direktiv 2009/81/EG.
 3 Med undantag av medlings- och förlikningstjänster.
 4 Tjänstekategorier enligt bilaga II till direktiv 2009/81/EG.
 5 Med undantag av anställningskontrakt.



Bilaga D1 – Allmän upphandling

Motivering till varför kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först 
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT)

Direktiv 2004/18/EG

Ange här en motivering för att kontraktet tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella 
tidning. Motiveringen ska uppfylla kraven i direktiv 2004/18/EG. (kryssa för vad som är tillämpligt och lämna kompletterande upplysningar nedan)

1) Motivering av valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling i EUT enligt artikel 
31 i direktiv 2004/18/EG

Inga anbud eller inga lämpliga anbud har lämnats i:

◯ öppet förfarande,
◯ selektivt förfarande.

⃞ Varorna i fråga framställs endast för forsknings-, experiment-, studie- eller utvecklingsändamål, i enlighet med villkoren i direktivet. (gäller endast 
varukontrakt)

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av:

⃞ tekniska skäl,
⃞ konstnärliga skäl,
⃞ skäl som rör skyddande av ensamrätt.

⃞ Synnerligen brådskande förfarande till följd av omständigheter som den upphandlande myndigheten inte har kunnat förutse och i enlighet 
med de strikta villkoren i direktivet.

⃞ Ytterligare byggentreprenader/leveranser/tjänster beställs enligt de strikta villkor som anges i direktivet.

⃞ Nya byggentreprenader/tjänster, som är en upprepning av tidigare byggentreprenader/tjänster och beställs i enlighet med de strikta villkoren i 
direktivet.

⃞ Kontraktet är ett tjänstekontrakt som tilldelas vinnaren eller en av vinnarna i en projekttävling. 

⃞ Varorna är noterade och köps på en råvarubörs. 

Kontraktet avser inköp av varor på särskilt gynnsamma villkor:

⃞ från en varuleverantör som slutgiltigt upphör med sin affärsverksamhet,
⃞ från konkursförvaltare eller likvidatorer, efter uppgörelse med fordringsägare eller motsvarande förfarande. 

⃞ Inget av de anbud som lämnats i ett öppet förfarande, selektivt förfarande eller konkurrenspräglad dialog uppfyllde bestämmelserna eller var 
godtagbart.

2) Annan motivering för att kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i EUT

◯ Kontraktet avser tjänster upptagna i bilaga II B till direktivet.
◯ Kontraktet ligger utanför respektive direktivs tillämpningsområde.

Om ni önskar utnyttja den förkortade tidsfrist som anges ovan, sätt kryss i rätt ruta/rutor och redogör på ett tydligt och uttömmande sätt för varför 
det skulle vara lagligt att tilldela ett kontrakt utan att först offentliggöra ett meddelande om upphandling i Europeiska unionens officiella tidning, 
beskriv i vilket fall relevanta fakta och, om lämpligt, lagens slutsatser i enlighet med direktiv 2004/18/EG: (högst 500 ord)
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Bilaga D2 – Försörjningssektorerna

Motivering till varför kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först 
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT)

Direktiv 2004/17/EG

Ange här en motivering för att kontraktet tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella 
tidning. Motiveringen måste uppfylla kraven i direktiv 2004/17/EG. (kryssa för vad som är tillämpligt och lämna kompletterande upplysningar nedan)

1) Motivering av valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling i EUT enligt artikel 
40.3 i direktiv 2004/17/EG

Inga anbud eller inga lämpliga anbud har lämnats i:

◯ öppet förfarande,
◯ selektivt förfarande,
◯ förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling.

⃞ Kontraktet avser endast forsknings-, experiment-, studie- eller utvecklingsändamål, i enlighet med villkoren i direktivet.

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av:

⃞ tekniska skäl,
⃞ konstnärliga skäl,
⃞ skäl som rör skyddande av ensamrätt.

⃞ Synnerligen brådskande förfaranden till följd av omständigheter som den upphandlande enheten inte har kunnat förutse och i enlighet med 
de strikta villkoren i direktivet.

⃞ Ytterligare byggentreprenader/leveranser/tjänster beställs enligt de strikta villkor som anges i direktivet.

⃞ Nya byggentreprenader/tjänster, som är en upprepning av tidigare byggentreprenader/tjänster och beställs i enlighet med de strikta villkoren i 
direktivet.

⃞ Kontraktet är ett tjänstekontrakt som tilldelas vinnaren eller en av vinnarna i en projekttävling. 

⃞ Varorna är noterade och köps på en råvarubörs. 

Kontraktet avser inköp av varor på särskilt gynnsamma villkor:

⃞ från en varuleverantör som slutgiltigt upphör med sin affärsverksamhet,
⃞ från konkursförvaltare eller likvidatorer, efter uppgörelse med fordringsägare eller motsvarande förfarande. 

⃞ Kontraktstilldelningen sker utifrån ett ramavtal i överensstämmelse med direktivet.

2) Annan motivering för att kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i EUT

◯ Kontraktet avser tjänster upptagna i bilaga XVII B till direktivet.
◯ Kontraktet ligger utanför respektive direktivs tillämpningsområde. 

Om ni önskar utnyttja den minskade tidsfrist som anges ovan, sätt kryss i rätt ruta/rutor och redogör på ett tydligt och uttömmande sätt för varför 
det skulle vara lagligt att tilldela ett kontrakt utan att först offentliggöra ett meddelande om upphandling i Europeiska unionens officiella tidning, 
beskriv i vilket fall relevanta fakta och, om lämpligt, lagens slutsatser i enlighet med direktiv 2004/17/EG: (högst 500 ord)
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Bilaga D3 – Försvar och säkerhet

Motivering till varför kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först 
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning (EUT)

Direktiv 2009/81/EG

Ange här en motivering för att kontraktet tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i Europeiska unionens officiella 
tidning. Motiveringen ska uppfylla kraven i direktiv 2009/81/EG. (kryssa för vad som är tillämpligt och lämna kompletterande upplysningar nedan)

1) Motivering av valet av förhandlat förfarande utan föregående offentliggörande av meddelande om upphandling i EUT enligt artikel 
28 i direktiv 2009/81/EG

Inga anbud eller inga lämpliga anbud har lämnats i:

◯ selektivt förfarande,
◯ förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling,
◯ konkurrenspräglad dialog.

⃞ Inget av de anbud som lämnats i ett selektivt förfarande, förhandlat förfarande med föregående offentliggörande av upphandlingsmeddelande 
eller konkurrenspräglad dialog uppfyllde bestämmelserna eller var godtagbart. Endast de anbudsgivare som uppfyller de kvalitativa 
urvalskriterierna inbjöds att delta i förhandlingarna.

⃞ På grund av brådska till följd av en kris är det omöjligt att iaktta de tidsfrister som gäller vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med 
offentliggörande av meddelande om upphandling.

⃞ Synnerligen brådskande förfaranden till följd av omständigheter som den upphandlande myndigheten/enheten inte har kunnat förutse och i 
enlighet med de strikta villkoren i det tillämpliga direktivet.

Byggentreprenaderna/varorna/tjänsterna kan endast tillhandahållas/utföras av en viss anbudsgivare av:

⃞ tekniska skäl
⃞ skäl som rör skyddande av ensamrätt.

⃞ Kontraktet avser andra forsknings- och utvecklingstjänster än de som avses i artikel 13 i direktiv 2009/81/EG. (gäller endast tjänste- och 
varukontrakt)

⃞ Varorna i fråga framställs endast för forsknings-, experiment-, studie- eller utvecklingsändamål, i enlighet med villkoren i direktivet. (gäller endast 
tjänste- och varukontrakt)

⃞ Ytterligare byggentreprenader/leveranser/tjänster beställs enligt de strikta villkor som anges i direktivet.

⃞ Varorna är noterade och köps på en råvarubörs. 

Kontraktet avser inköp av varor på särskilt gynnsamma villkor:

⃞ från en varuleverantör som slutgiltigt upphör med sin affärsverksamhet,
⃞ från konkursförvaltare eller likvidatorer, efter uppgörelse med fordringsägare eller motsvarande förfarande. 

⃞ Nya byggentreprenader/tjänster, som är en upprepning av tidigare byggentreprenader/tjänster och beställs i enlighet med de strikta villkoren i 
direktivet.

⃞ Kontrakt avseende tillhandahållandet av luftfarts- och sjöfartstjänster för en medlemsstats väpnade styrkor som används eller ska användas 
utomlands, enligt de strikta villkor som fastställs i direktivet

2) Annan motivering för att kontrakt tilldelats utan att ett meddelande om upphandling först offentliggjorts i EUT

◯ Kontraktet avser tjänster upptagna i bilaga II B till direktivet.
◯ Kontraktet ligger utanför respektive direktivs tillämpningsområde.

Om ni önskar utnyttja den minskade tidsfrist som anges ovan, sätt kryss i rätt ruta/rutor och redogör på ett tydligt och uttömmande sätt för varför 
det skulle vara lagligt att tilldela ett kontrakt utan att först offentliggöra ett meddelande om upphandling i Europeiska unionens officiella tidning, 
beskriv i vilket fall relevanta fakta och, om lämpligt, lagens slutsatser i enlighet med artiklarna i direktiv 2009/81/EG: (högst 500 ord)

                                                       




