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Ideekonkursi teade
Direktiiv 2014/24/EL  ◯
Direktiiv 2014/25/EL  ◯

I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija

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

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

⃞ Konkursi korraldab keskne hankija

I.3) Teabevahetus
◯ Hankedokumendid on kättesaadavad (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: (URL)
◯ Juurdepääs hankedokumentidele on piiratud. Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil: (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.4) Hankija liik (kui teate avaldab avaliku sektori hankija)

◯ Valitsusasutus
◯ Valitsusasutuse hallatav riigiasutus
◯ Linna või valla ametiasutus

◯ Linna või valla ametiasutuse hallatav asutus
◯ Avalik-õiguslik juriidiline isik
◯ Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline 

organisatsioon
◯ Muu liik:

I.5) Põhitegevus (kui teate avaldab avaliku sektori hankija) 

◯ Üldised avalikud teenused
◯ Riigikaitse
◯ Avalik kord ja julgeolek
◯ Keskkond
◯ Majandus ja rahandus
◯ Tervishoid 

◯ Elamu- ja kommunaalmajandus
◯ Sotsiaalkaitse
◯ Vaba aeg, kultuur ja religioon
◯ Haridus
◯ Muu tegevusala:

I.6) Põhitegevus (kui teate avaldab võrgustiku sektori hankija)

◯ 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

Specim
en



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.2) Kirjeldus

II.2.2) CPV lisakood(id) 2

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

II.2.4) Hanke kirjeldus:

II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

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

Projekti number või viide:

III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1) Osalemistingimused

III.1.10) Osalejate kvalifitseerimise tingimused: 2 (piiratud konkursi korral)

III.2) Lepingu tingimused

III.2.1) Teave teatava kutseala kohta

Osaleda võivad ainult teatava kutseala esindajad    ◯ jah   ◯ ei   
Nimetada kutseala: 

IV osa: Hankemenetlus

IV.1) Kirjeldus

IV.1.2) Konkursi liik

◯ Avatud

◯ Piiratud
Osalejate arv:  [        ] 
või  Minimaalne arv:  [        ]   /  Maksimaalne arv:  [        ]

IV.1.7) Juba valitud osalejate nimed: 1 (piiratud konkursi korral)

IV.1.9) Projektide hindamise kriteeriumid:

IV.2) Haldusalane teave

IV.2.2) Projektide või osalemistaotluste laekumise tähtaeg

Kuupäev:  (pp/kk/aaaa)           Kohalik aeg:  (tt:mm)

IV.2.3) Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse osalemise ettepanekud: 2  (pp/kk/aaaa) (piiratud konkursi korral)

IV.2.4) Keeled, milles võib koostada projektid või osalemistaotlused:   [    ] [    ] 1
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IV.3) Ideekonkursi auhinnad ja žürii 

IV.3.1) Teave auhinna/auhindade kohta

Ette on nähtud auhind/auhinnad    ◯ jah   ◯ ei
Antava(te) auhinna (auhindade) arv ja väärtus: 2

IV.3.2) Kõigile osalejatele tehtavate maksete üksikasjad: 2

IV.3.3) Jätkuleping

Ideekonkursile järgnev mis tahes teenuste hankeleping sõlmitakse ideekonkursi võitjaga või ühega võitjatest    ◯ jah   ◯ ei

IV.3.4) Žürii otsus

Kas ideekonkursi žürii otsus on hankijale/võrgustiku sektori hankijale kohustuslik    ◯ jah   ◯ ei

IV.3.5) Ideekonkursi žürii liikmete nimed: 1, 2

VI osa: Lisateave

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
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