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Bekendtgørelse om ændring
Ændring af en kontrakt/koncession i dens løbetid

Direktiv 2014/23/EU  ◯
Direktiv 2014/24/EU  ◯
Direktiv 2014/25/EU  ◯

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1) Navn og adresser

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)

Supplement til Den Europæiske Unions Tidende

Oplysninger og onlineformularer: http://simap.ted.europa.eu

Specim
en
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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.1.3) Kontrakttype   ◯  Bygge- og anlægsarbejder    ◯ Varer    ◯  Tjenesteydelser

II.2) Beskrivelse
II.2.1) Betegnelse: 2 Delkontraktnr.: 2

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

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

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Hovedudførelsessted:

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet på tidspunktet for indgåelse af kontrakten:
(bygge- og anlægsarbejdernes, varernes eller tjenesteydelsernes art og omfang)

II.2.7) Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen

Varighed i måneder:  [        ]  eller  Varighed i dage:  [        ]
eller  Start: (dd/mm/åååå)  /  Slut: (dd/mm/åååå)

Direktiv 2014/24/EU – I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:
Direktiv 2014/25/EU – I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 8 år:

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

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

Projektets identifikation:

Del IV: Procedure

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Bekendtgørelse om tildeling af kontrakt vedrørende denne kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S:  [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]

Del V: Kontrakt-/koncessionstildeling

Kontraktnr.:  [        ]       Delkontraktnr.: 2 [        ]        Betegnelse:

V.2) Kontrakt-/koncessionstildeling

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten/beslutningen om tildeling af koncession: (dd/mm/åååå)

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører   ◯ ja   ◯ nej

V.2.3) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse 1

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Postadresse:

By: NUTS-kode: Postnummer: Land:

E-mail: Telefon:

Internetadresse: (URL) Fax:

Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV   ◯ ja   ◯ nej  (SMV – som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF)

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi (på tidspunktet for indgåelse af kontrakten; eksklusive moms)

Udbuddets samlede værdi:   [                      ]    Valuta:  [    ][    ][    ]

Specim
en
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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)

Specim
en
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Del VII: Ændringer til kontrakten/koncessionen

VII.1) Beskrivelse af udbuddet efter ændringerne

VII.1.1) Hoved-CPV-kode:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Supplerende CPV-kode: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

VII.1.2) Supplerende CPV-kode(r) 2

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

VII.1.3) Udførelsessted

NUTS-kode: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Hovedudførelsessted:

VII.1.4) Beskrivelse af udbuddet: 
(bygge- og anlægsarbejdernes, varernes eller tjenesteydelsernes art og omfang)

VII.1.5) Varighed af kontrakten, rammeaftalen, det dynamiske indkøbssystem eller koncessionen

Varighed i måneder:  [        ]  eller  Varighed i dage:  [        ]
eller  Start: (dd/mm/åååå)  /  Slut: (dd/mm/åååå)

Direktiv 2014/24/EU – I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 4 år:
Direktiv 2014/25/EU – I tilfælde af rammeaftaler – begrundelse for enhver løbetid over 8 år:

VII.1.6) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens/koncessionens værdi  (eksklusive moms)

Kontraktens/delaftalens/koncessionens samlede værdi:   [                      ]
Valuta:  [    ][    ][    ]

Kontrakten/koncessionen er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører   ◯ ja   ◯ nej

VII.1.7) Kontrahentens/Koncessionshavers navn og adresse 1

Officielt navn: CVR-nummer: 2

Postadresse:

By: NUTS-kode: Postnummer: Land:

E-mail: Telefon:

Internetadresse: (URL) Fax:

Kontrahenten/koncessionshaveren er en SMV   ◯ ja   ◯ nej  (SMV – som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF)

VII.2) Oplysninger om ændringerne
VII.2.1) Beskrivelse af ændringerne

Ændringernes art og omfang (med angivelse af eventuelle tidligere ændringer til kontrakten):

VII.2.2) Årsager til ændring

◯ Behov for yderligere bygge- og anlægsarbejder, tjenesteydelser eller vareleverancer fra den oprindelige kontrahent/koncessionshaver (artikel 
43, stk. 1, litra b), i direktiv 2014/23/EU, artikel 72, stk. 1, litra b), i direktiv 2014/24/EU, artikel 89, stk. 1, litra b), i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivelse af de økonomiske eller tekniske årsager, problemer eller meromkostninger, der gør det uhensigtsmæssigt at skifte kontrahent:

◯ Behovet for ændring skyldes omstændigheder, som ikke kunne forudses af en påpasselig ordregivende myndighed/enhed (artikel 43, stk. 1, 
litra c), i direktiv 2014/23/EU, artikel 72, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/24/EU, artikel 89, stk. 1, litra c), i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivelse af de omstændigheder, som gjorde ændringen nødvendig, og redegørelse for disse omstændigheders uforudseelige karakter:

VII.2.3) Forhøjelse af pris

Opdateret samlet kontraktværdi inden ændringerne (under hensyntagen til eventuelle tidligere kontraktændringer og pristilpasninger og, hvad 
angår direktiv 2014/23/EU, den gennemsnitlige inflation i den pågældende medlemsstat)
Værdi eksklusive moms:   [                      ]    Valuta:  [    ][    ][    ]

Samlet kontraktværdi efter ændringerne
Værdi eksklusive moms:   [                      ]    Valuta:  [    ][    ][    ]

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

Specim
en




