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Muutmise teade
Lepingu/kontsessiooni muutmine selle kehtivuse ajal

Direktiiv 2014/23/EL  ◯
Direktiiv 2014/24/EL  ◯
Direktiiv 2014/25/EL  ◯

I osa: Hankija/võrgustiku sektori hankija

I.1) Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus: Riiklik registreerimisnumber: 2

Postiaadress:

Linn: NUTS kood: Sihtnumber: Riik:

Kontaktisik: Telefon:

E-post: Faks:

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

Euroopa Liidu Teataja lisa

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

Specim
en
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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.2.1) Nimetus: 2 Osa nr: 2

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 lepingu sõlmimise ajal:
(ehitustööde, asjade või teenuste laad ja kogus)

II.2.7) Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus

Kestus kuudes:  [        ]  või  Kestus päevades:  [        ]
või  Algus: (pp/kk/aaaa)  /  Lõpp: (pp/kk/aaaa)

Direktiiv 2014/24/EL – Raamlepingute korral – põhjendus, kui nende kestus on rohkem kui neli aastat:
Direktiiv 2014/25/EL – Raamlepingute korral – põhjendus, kui nende kestus on rohkem kui kaheksa aastat:

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:

IV osa: Hankemenetlus

IV.2) Haldusalane teave

IV.2.1) Käesoleva lepingu kohta avaldatud lepingu sõlmimise teade

Teate number ELTs:  [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]

V osa: Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

Hankelepingu nr:  [        ]       Osa nr: 2 [        ]        Nimetus:

V.2) Lepingu sõlmimine/kontsessiooni andmine

V.2.1) Lepingu sõlmimise/kontsessiooni andmise otsuse kuupäev: (pp/kk/aaaa)

V.2.2) Teave pakkumuste kohta

Leping/kontsessioonileping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga   ◯ jah   ◯ ei

V.2.3) Töövõtja/kontsessionääri nimi ja aadress 1

Ametlik nimetus: Riiklik registreerimisnumber: 2

Postiaadress:

Linn: NUTS kood: Sihtnumber: Riik:

E-post: Telefon:

Internetiaadress: (URL) Faks:

Töövõtja/kontsessionäär on VKE   ◯ jah   ◯ ei  (VKE – nagu määratletud komisjoni soovituses 2003/361/EÜ)

V.2.4) Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta (lepingu sõlmimise ajal; käibemaksuta)

Hanke lõplik kogumaksumus:   [                      ]    Vääring:  [    ][    ][    ]

Specim
en
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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)

Specim
en
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VII osa: Lepingu/kontsessiooni muudatused

VII.1) Hanke kirjeldus pärast muudatusi

VII.1.1) CPV põhikood:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    CPV täiendkood: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

VII.1.2) CPV lisakood(id) 2

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

VII.1.3) Täitmise koht

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

VII.1.4) Hanke kirjeldus: 
(ehitustööde, asjade või teenuste laad ja kogus)

VII.1.5) Lepingu, raamlepingu, dünaamilise hankesüsteemi või kontsessiooni kestus

Kestus kuudes:  [        ]  või  Kestus päevades:  [        ]
või  Algus: (pp/kk/aaaa)  /  Lõpp: (pp/kk/aaaa)

Direktiiv 2014/24/EL – Raamlepingute korral – põhjendus, kui nende kestus on rohkem kui neli aastat:
Direktiiv 2014/25/EL – Raamlepingute korral – põhjendus, kui nende kestus on rohkem kui kaheksa aastat:

VII.1.6) Teave lepingu/osa/kontsessiooni maksumuse kohta  (käibemaksuta)

Lepingu/osa/kontsessiooni lõplik kogumaksumus:   [                      ]
Vääring:  [    ][    ][    ]

Leping/kontsessioonileping on sõlmitud ettevõtjate rühmaga   ◯ jah   ◯ ei

VII.1.7) Töövõtja/kontsessionääri nimi ja aadress 1

Ametlik nimetus: Riiklik registreerimisnumber: 2

Postiaadress:

Linn: NUTS kood: Sihtnumber: Riik:

E-post: Telefon:

Internetiaadress: (URL) Faks:

Töövõtja/kontsessionäär on VKE   ◯ jah   ◯ ei  (VKE – nagu määratletud komisjoni soovituses 2003/361/EÜ)

VII.2) Teave muudatuste kohta
VII.2.1) Muudatuste kirjeldus

Muudatuste laad ja ulatus (viidates lepingu võimalikele varasematele muudatustele):

VII.2.2) Muutmise põhjused

◯ Algne töövõtja/kontsessionäär teeb täiendavaid ehitustöid või osutab täiendavaid teenuseid või tarnib täiendavaid asju, mis on muutunud 
vajalikuks (direktiivi 2014/23/EL artikli 43 lõike 1 punkt b, direktiivi 2014/24/EL artikli 72 lõike 1 punkt b, direktiivi 2014/25/EL artikli 89 lõike 1 
punkt b)
Töövõtja muutmist takistavate majanduslike või tehniliste põhjuste ja ebamugavuste või kulude kahekordistumise kirjeldus:

◯ Muudatuse vajadus tuleneb olukorrast, mida hoolas hankija ei saanud ette näha (direktiivi 2014/23/EL artikli 43 lõike 1 punkt c, direktiivi 
2014/24/EL artikli 72 lõike 1 punkt c, direktiivi 2014/25/EL artikli 89 lõike 1 punkt c)
Muudatuse tegemise põhjuseks olevate asjaolude kirjeldus ja nende asjaolude ettenägematu laadi selgitus:

VII.2.3) Maksumuse suurenemine

Lepingu ajakohastatud kogumaksumus enne muudatusi (võttes arvesse võimalikke lepingu varasemaid muudatusi ja hinna muudatusi ning 
direktiivi 2014/23/EL puhul asjaomase liikmesriigi keskmist inflatsiooni)
Maksumus käibemaksuta:   [                      ]    Vääring:  [    ][    ][    ]

Lepingu kogumaksumus pärast muudatusi
Maksumus käibemaksuta:   [                      ]    Vääring:  [    ][    ][    ]

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

1 korrake vajalik arv kordi
2 kui on asjakohane

Specim
en




