
Ennakkotietoilmoitus
Direktiivi 2014/24/EU

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus    ◯
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen    ◯

Tämä ilmoitus on tarjouskilpailuilmoitus    ◯
Kiinnostuneiden toimijoiden on ilmoitettava hankintaviranomaiselle kiinnostuksestaan sopimukseen 

(sopimuksiin). Sopimus (sopimukset) tehdään ilman uuden tarjouskilpailukutsun julkaisemista.
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I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet 1 (ilmoittakaa kaikki menettelystä vastaavat hankintaviranomaiset)

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Postiosoite:

Postitoimipaikka: NUTS-koodi: Postinumero: Maa:

Yhteyshenkilö: Puhelin:

Sähköpostiosoite: Faksi:

Internetosoite (-osoitteet)
Pääasiallinen osoite: (URL)
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)

I.2) Yhteishankinta

⃞ Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Mikäli kyseessä on yhteishankinta, johon osallistuu eri maita – sovellettava kansallinen hankintalaki:

⃞ Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä
◯ Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: (URL) 12

◯ Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta: (URL) 12

Lisätietoja saa                 

◯ edellä mainittu osoite
◯ toinen osoite: (ilmoittakaa toinen osoite)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä 5, 19

⃞ sähköisesti osoitteessa: (URL)
◯ edellä mainittuun osoitteeseen
◯ seuraavaan osoitteeseen: (ilmoittakaa toinen osoite)

⃞ Sähköinen viestintä edellyttää sellaisten työkalujen ja välineiden käyttämistä, jotka eivät ole yleisesti saatavilla. Nämä työkalut ja välineet ovat 
suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: (URL)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi

◯ Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen, 
mukaan lukien sen alue- tai paikallisosastot

◯ Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
◯ Alue- tai paikallistason viranomainen

◯ Alue- tai paikallistason virasto/laitos
◯ Julkisoikeudellinen laitos
◯ EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
◯ Muu tyyppi:

I.5) Pääasiallinen toimiala

◯ Yleinen julkishallinto
◯ Puolustus
◯ Yleinen järjestys ja turvallisuus
◯ Ympäristö
◯ Talous- ja rahoitusasiat
◯ Terveydenhuolto 

◯ Asuminen ja yhdyskuntapalvelut
◯ Sosiaaliturva
◯ Virkistys, kulttuuri ja uskonto
◯ Koulutus
◯ Muu toimiala:

Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa

Tietoja ja sähköiset lomakkeet: http://simap.ted.europa.eu

Specim
en
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II kohta: Kohde 3

II.1) Hankinnan laajuus
II.1.1) Nimi: Viitenumero: 2

II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Täydentävä CPV-koodi: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.1.3) Sopimuksen tyyppi   ◯  Rakennusurakat    ◯ Tavarahankinnat    ◯  Palvelut

II.1.4) Lyhyt kuvaus:

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo 2

Arvo ilman alv:tä:  [                      ]   Valuutta:  [    ] [    ] [    ]
(puitesopimuksissa tai dynaamisissa hankintajärjestelmissä – arvioitu kokonaisarvon enimmäismäärä puitesopimuksen tai dynaamisen 
hankintajärjestelmän kokonaiskeston ajalta)

II.1.6) Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin   ◯ kyllä    ◯ ei 
Tarjoukset voivat koskea 12  ◯ kaikkia osia   ◯ osien enimmäismäärä:  [        ]    ◯ vain yhtä osaa

⃞ Yhdelle tarjoajalle myönnettävien osien enimmäismäärä:  [        ]
⃞ Hankintaviranomainen varaa oikeuden tehdä sopimuksia, joissa yhdistetään seuraavat osat tai osien ryhmät:

 
II.2) Kuvaus 1

II.2.1) Nimi: 2 Osa nro: 2

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t) 2

Pääasiallinen CPV-koodi: 1 [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Täydentävä CPV-koodi: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.3) Suorituspaikka

NUTS-koodi: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Pääasiallinen suorituspaikka:

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:
(rakennusurakoiden, tavaroiden tai palveluiden luonne ja määrä tai ilmoitus tarpeista ja vaatimuksista)

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet 12

◯ Jäljempänä mainitut perusteet
⃞ Laatuperuste  – Nimi: / Painotus: 1, 2, 20

◯ Kustannusperuste – Nimi: / Painotus: 1, 20

◯ Hinta – Painotus: 21

◯ Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa

II.2.6) Arvioitu arvo 2, 5, 6, 19

Arvo ilman alv:tä:  [                      ]   Valuutta:  [    ] [    ] [    ]
(puitesopimuksissa tai dynaamisissa hankintajärjestelmissä – arvioitu kokonaisarvon enimmäismäärä koko tämän osan kestoajalta)

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto 5, 6, 19

Kesto (kuukausina):  [        ]  tai  Kesto päivinä:  [        ]
tai  Alkamispäivä: (pp/kk/vvvv)  /  päättymispäivä: (pp/kk/vvvv)

⃞ Tätä sopimusta voidaan jatkaa
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista 12

⃞ Eri vaihtoehdot hyväksytään

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista 5, 6, 19

⃞ Lisähankintamahdollisuudet
Kuvaus mahdollisuuksista:

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista 5, 19

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan  ◯ kyllä   ◯ ei

Hankkeen nimi tai viite:

II.2.14) Lisätiedot:

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä: 9, 19 (pp/kk/vvvv) 
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III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot 5, 6, 19

III.1) Osallistumisvaatimukset

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat 
vaatimukset 12

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus: 

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta 12

⃞ Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): 2

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle 12

⃞ Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): 2

III.1.5) Tietoa varatuista hankintasopimuksista 2

⃞ Sopimus on rajattu suojatyökeskuksiin ja taloudellisiin toimijoihin, jotka pyrkivät integroimaan vammaisia tai muita heikommassa asemassa 
olevia henkilöitä yhteiskuntaan ja työelämään

⃞ Sopimuksen toteuttaminen on rajattu suojatyöohjelmiin

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot 2

III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta (vain palveluhankintoja koskevat sopimukset)

⃞ Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle   
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot: 

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä

⃞ Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

Specim
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IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne 5

◯ Rajoitettu menettely
◯ Tarjousperusteinen neuvottelumenettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä 5, 19

⃞ Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen 
◯ Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
◯ Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 2  [        ]

⃞ Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen
⃞ Lisähankkijat voivat käyttää dynaamista hankintajärjestelmää

Puitejärjestelyjen tapauksessa – perustelut, jos kesto on yli neljä vuotta:

IV.1.6) Tietoa sähköisestä huutokaupasta 12

⃞ Sähköistä huutokauppaa käytetään
Lisätietoa sähköisestä huutokaupasta:

IV.1.8)  Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta  ◯ kyllä   ◯ ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot
IV.2.2) Määräaika kiinnostuksen osoitusten vastaanottamiselle 5

Päivämäärä: (pp/kk/vvvv)           Paikallinen aika: (tt:mm)

IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:   [    ] [    ] 1, 5

IV.2.5) Sopimuksentekomenettelyn suunniteltu alkamispäivä: (pp/kk/vvvv) 4, 5, 19
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VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista 5, 19

⃞ Käytetään sähköistä tilausta
⃞ Sähköinen laskutus hyväksytään
⃞ Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot: 2

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt 5, 19

VI.4.1) Muutoksenhakuelin

Virallinen nimi:

Postiosoite:

Postitoimipaikka: Postinumero: Maa:

Sähköpostiosoite: Puhelin:

Internetosoite: (URL) Faksi:

VI.4.2) Sovittelusta vastaava elin 2

Virallinen nimi:

Postiosoite:

Postitoimipaikka: Postinumero: Maa:

Sähköpostiosoite: Puhelin:

Internetosoite: (URL) Faksi:

VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä 2

Virallinen nimi:

Postiosoite:

Postitoimipaikka: Postinumero: Maa:

Sähköpostiosoite: Puhelin:

Internetosoite: (URL) Faksi:

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä: (pp/kk/vvvv)

Hankintaviranomaisen/hankintayksikön vastuulla on sen varmistaminen, että noudatetaan Euroopan unionin lainsäädäntöä ja muita sovellettavia lakeja.

1 toistakaa niin monta kertaa kuin on tarpeen
2 soveltuvissa tapauksissa
3 toistakaa niin monta kertaa kuin on tarpeen, jos tämä ilmoitus on tarkoitettu vain ennakkotiedoksi
4 jos nämä tiedot ovat tiedossa
5 ilmoittakaa nämä tiedot vain, jos ilmoitus on tarjouskilpailukutsu
6 sikäli kuin tiedot ovat jo tiedossa
9 ilmoittakaa nämä tiedot vain, jos tämä ilmoitus on ennakkotietoilmoitus
12 ilmoittakaa nämä tiedot tässä tai kiinnostuksen vahvistamispyynnössä, jos ilmoitus on tarjouskilpailukutsu tai ilmoituksen tavoitteena on tarjousten 

vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
19 jos ilmoituksella halutaan lyhentää tarjousten vastaanottamisen määräaikoja
20 painotuksen sijaan voidaan käyttää tärkeysjärjestystä
21 painotuksen sijaan voidaan käyttää tärkeysjärjestystä; jos hinta on ainoa tekoperuste, painotusta ei käytetä
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