
DA  Standardformular 12 – Bekendtgørelse om projektkonkurrence 1    

Bekendtgørelse om projektkonkurrence
Direktiv 2014/24/EU  ◯
Direktiv 2014/25/EU  ◯

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser 1 (angiv alle ordregivende myndigheder/enheder med ansvar for dette udbud)

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Postadresse:

By: NUTS-kode: Postnummer: Land:

Kontaktperson: Telefon:

E-mail: Fax:

Internetadresse(r)
Overordnet internetadresse: (URL)
Internetadresse for køberprofilen: (URL)

I.2) Fælles udbud

⃞ Konkurrencen omfatter fælles udbud
I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:

⃞ Konkurrencen tilrettelægges af en indkøbscentral

I.3) Kommunikation
◯ Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: (URL)
◯ Adgangen til udbudsmaterialet er begrænset. Yderligere oplysninger kan indhentes på: (URL)

Yderligere oplysninger fås på                 

◯ den ovennævnte adresse
◯ anden adresse: (angiv en anden adresse)

Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes

⃞ elektronisk via: (URL)
◯ til den ovennævnte adresse
◯ til følgende adresse: (angiv en anden adresse)

⃞ Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og 
fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: (URL)

I.4) Type ordregivende myndighed (hvis der er tale om en bekendtgørelse offentliggjort af en ordregivende myndighed)

◯ Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller 
forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger

◯ Agentur/kontor på nationalt plan eller forbundplan
◯ Regional eller lokal myndighed

◯ Agentur/kontor på regionalt eller lokalt plan
◯ Offentligretligt organ
◯ Europæisk institution/agentur eller international organisation
◯ Anden type:

I.5) Hovedaktivitet (hvis der er tale om en bekendtgørelse offentliggjort af en ordregivende myndighed) 

◯ Generelle offentlige tjenester
◯ Forsvar
◯ Offentlig orden og sikkerhed
◯ Miljø
◯ Økonomiske og finansielle anliggender
◯ Sundhed 

◯ Boliger og offentlige faciliteter
◯ Social beskyttelse
◯ Fritid, kultur og religion
◯ Uddannelse
◯ Anden aktivitet:

I.6) Hovedaktivitet (hvis der er tale om en bekendtgørelse offentliggjort af en ordregivende enhed)

◯ Produktion, transport og distribution af gas og varme
◯ Elektricitet 
◯ Udvinding af gas og olie
◯ Efterforskning efter og udvinding af kul og andet fast brændsel
◯ Vand
◯ Posttjenester

◯ Jernbanetransport 
◯ Transport med bybane, sporvogn, trolleybus eller bus
◯ Havnerelaterede aktiviteter
◯ Lufthavnsrelaterede aktiviteter
◯ Anden aktivitet:

Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu
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Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang
II.1.1) Betegnelse: Sagsnr.: 2

II.1.2) Hoved-CPV-kode:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Supplerende CPV-kode: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

 
II.2) Beskrivelse

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r) 2

Hoved-CPV-kode: 1 [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Supplerende CPV-kode: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet:

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program  ◯ ja   ◯ nej

Projektets identifikation:

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1) Betingelser for deltagelse

III.1.10) Kriterier for udvælgelse af deltagere: 2 (hvis der er tale om en lukket konkurrence)

III.2) Kontraktbetingelser

III.2.1) Oplysninger om en bestemt profession

Deltagelse er forbeholdt en bestemt profession    ◯ ja   ◯ nej   
Angiv professionen: 

Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.2) Type konkurrence

◯ Åben

◯ Lukket
Antal deltagere, der vil blive taget i betragtning:  [        ] 
eller  Mindste antal:  [        ]   /  Største antal:  [        ]

IV.1.7) Navne på allerede udvalgte deltagere: 1 (hvis der er tale om en lukket konkurrence)

IV.1.9) Kriterier for vurdering af projekter:

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.2) Frist for modtagelse af projekter og ansøgninger om deltagelse

Dato:  (dd/mm/åååå)           Tidspunkt:  (tt:mm)

IV.2.3) Dato for afsendelse til udvalgte ansøgere af opfordringer til at deltage: 2  (dd/mm/åååå) (hvis der er tale om en lukket konkurrence)

IV.2.4) Sprog, der må benyttes i projekter eller ansøgninger om deltagelse:   [    ] [    ] 1
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IV.3) Præmieuddeling og bedømmelseskomité 

IV.3.1) Oplysninger om præmie(r)

Der vil blive uddelt en eller flere præmier    ◯ ja   ◯ nej
Antal og værdi af præmie(r), der skal uddeles: 2

IV.3.2) Nærmere oplysninger om betalinger til alle deltagere: 2

IV.3.3) Opfølgende kontrakter

Enhver tjenesteydelseskontrakt, der tildeles som følge af konkurrencen, vil gå til vinderen eller vinderne af konkurrencen    ◯ ja   ◯ nej

IV.3.4) Bedømmelseskomitéens afgørelse

Bedømmelseskomitéens afgørelse er bindende for den ordregivende myndighed/enhed    ◯ ja   ◯ nej

IV.3.5) Navne på de udpegede medlemmer af bedømmelseskomitéen: 1, 2

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger: 2

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn:

Postadresse:

By: Postnummer: Land:

E-mail: Telefon:

Internetadresse: (URL) Fax:

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne 2

Officielt navn:

Postadresse:

By: Postnummer: Land:

E-mail: Telefon:

Internetadresse: (URL) Fax:

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren 2

Officielt navn:

Postadresse:

By: Postnummer: Land:

E-mail: Telefon:

Internetadresse: (URL) Fax:

VI.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse: (dd/mm/åååå)

Det er den ordregivende myndigheds/enheds ansvar at sikre overensstemmelse med EU-lovgivningen og anden gældende lovgivning.

1 gentag så mange gange som nødvendigt
2 hvis relevant
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