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Kvalifitseerimissüsteem – võrgustikega seotud sektorid
Direktiiv 2014/25/EL

Käesolev teade on hanketeade   ⃞
Huvitatud ettevõtjad peavad esitama hankijale taotluse kvalifitseerimissüsteemi alusel 

kvalifitseerumiseks. Leping(ud) sõlmitakse ilma täiendavat hanketeadet avaldamata.

I osa: Võrgustiku sektori hankija

I.1) Nimi ja aadressid 1 (nimetage kõik menetluse eest vastutavad võrgustiku sektori hankijad)

Ametlik nimetus: Riiklik registreerimisnumber: 2

Postiaadress:

Linn: NUTS kood: Sihtnumber: Riik:

Kontaktisik: Telefon:

E-post: Faks:

Internetiaadress(id)
Üldaadress: (URL)
Hankijaprofiili aadress: (URL)

I.2) Ühishange

⃞ Leping hõlmab ühishanget
Eri riikide ühishanke korral hangete suhtes kohaldatavad siseriiklikud õigusaktid:

⃞ Lepingu sõlmib keskne hankija

I.3) Teabevahetus
◯ Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: 13 (URL)
◯ Juurdepääs hankedokumentidele on piiratud. Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: 13 (URL)

Lisateavet saab                 

◯ eespool nimetatud aadressil
◯ muul aadressil: (sisestage muu aadress)

Pakkumused või osalemistaotlused saata

⃞ elektrooniliselt aadressil: (URL)
◯ eespool nimetatud aadressil
◯ järgmisel aadressil: (sisestage muu aadress)

⃞ Elektrooniliseks teabevahetuseks on vajalikud vahendid, seadmed või failivormingud, mis ei ole üldkättesaadavad. Informatsioon nende kohta on 
saadaval (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: (URL)

I.6) Põhitegevus

◯ Gaasi ja soojusenergia tootmine, transport ja jaotamine
◯ Elektrienergia 
◯ Gaasi ja nafta ammutamine
◯ Söe ja muude tahkekütuste leiukohtade uurimine ja kaevandamine
◯ Vesi
◯ Postiteenused

◯ Raudteeteenused 
◯ Linnarongi-, trammi-, trollibussi- või bussiteenused
◯ Sadamaga seotud tegevus
◯ Lennujaamaga seotud tegevus
◯ Muu tegevusala:

Euroopa Liidu Teataja lisa

Teave ja vormid internetis: http://simap.ted.europa.eu
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II osa: Ese

II.1) Hanke kogus või ulatus
II.1.1) Nimetus: Viitenumber: 2

II.1.2) CPV põhikood:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    CPV täiendkood: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.1.3) Lepingu liik   ◯  Ehitustööd    ◯ Asjad    ◯  Teenused

 
II.2) Kirjeldus

II.2.2) CPV lisakood(id) 2

CPV põhikood: 1 [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    CPV täiendkood: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.3) Täitmise koht

NUTS kood: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Põhiline teostamise koht:

II.2.4) Hanke kirjeldus:
(ehitustööde, asjade või teenuste laad ja kogus või teave vajaduste ja nõuete kohta)

II.2.5) Hindamiskriteeriumid 4

◯ Alljärgnevad pakkumuste hindamise kriteeriumid
⃞ Kvaliteedikriteerium  – Nimi: / Osakaal: 1, 2, 20

◯ Kulukriteerium – Nimi: / Osakaal: 1, 20

◯ Hind – Osakaal: 21

◯ Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.8) Kvalifitseerimissüsteemi kestus
◯ Algus: (pp/kk/aaaa)   /   Lõpp: (pp/kk/aaaa)
◯ Määramata tähtaeg

⃞ Kvalifitseerimissüsteemi pikendamine 2

Nõuete täitmise hindamise tingimused:

II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta 4

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga  ◯ jah   ◯ ei

Projekti number või viide:
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III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1) Osalemistingimused

III.1.5) Teave reserveeritud hankelepingute kohta 2

⃞ Leping on reserveeritud kaitstud töö keskustele ja ettevõtjatele, kelle eesmärk on puudega või ebasoodsas olukorras olevate isikute 
sotsiaalne ja kutsealane integreerimine

⃞ Hankelepingut täidetakse ainult kaitstud tööhõive programmide raames

III.1.9) Vastavus süsteemi tingimustele  (põhiliste tingimuste ja meetodite kokkuvõte)

Kvalifitseerimise tingimused, mida pakkujad peavad täitma:  /  Meetodid, millega nendele tingimustele vastamist kontrollitakse: 1

III.2) Lepingu tingimused 2

III.2.1) Teave teatava kutseala kohta

⃞ Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad   
Viidata asjakohasele õigus- või haldusnormile: 

III.2.2) Lepingu täitmise tingimused:

III.2.3) Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

⃞ Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid

IV osa: Hankemenetlus

IV.1) Kirjeldus

IV.1.6) Teave elektroonilise oksjoni kohta 

⃞ Kasutatakse elektroonilist oksjonit
Lisateave elektroonilise oksjoni kohta:

IV.2) Haldusalane teave
IV.2.1) Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade 2

Teate number ELTs:  [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]
(Kvalifitseerimissüsteem – võrgustikega seotud sektorid)

IV.2.4) Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused:    [    ] [    ] 1
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VI osa: Lisateave

VI.2) Teave elektrooniliste töövoogude kohta
⃞ Kasutatakse elektroonilisi tellimusi
⃞ Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist
⃞ Kasutatakse elektroonilisi makseid

VI.3) Lisateave: 2

VI.4) Läbivaatamise kord

VI.4.1) Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus:

Postiaadress:

Linn: Sihtnumber: Riik:

E-post: Telefon:

Internetiaadress: (URL) Faks:

VI.4.2) Vahendusmenetluse eest vastutav organ 2

Ametlik nimetus:

Postiaadress:

Linn: Sihtnumber: Riik:

E-post: Telefon:

Internetiaadress: (URL) Faks:

VI.4.3) Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:

VI.4.4) Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus 2

Ametlik nimetus:

Postiaadress:

Linn: Sihtnumber: Riik:

E-post: Telefon:

Internetiaadress: (URL) Faks:

VI.5) Käesoleva teate lähetamise kuupäev: (pp/kk/aaaa)

Hankija peab tagama Euroopa Liidu õigusaktide ja mis tahes kohaldatavate õigusnormide järgimise.

1 korrake vajalik arv kordi
2 kui on asjakohane
4 kui on teada
13 kui teade on hanketeade, esitage kõnealune teave siin või pakkumuse esitamise ettepanekus või läbirääkimiste alustamise ettepanekus
20 tähtsust tuleb omistada, mitte kaaluda
21 kaalumise asemel võib kasutada tähtsuse järjekorda; kui hind on ainuke lepingu sõlmimise tingimus, siis kaalumist ei kasutata
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