
Ilmoitus tehdystä sopimuksesta
Hankintamenettelyn tulokset

Direktiivi 2014/24/EU
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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.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
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II kohta: Kohde

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.1.6) Osia koskevat tiedot

Tämä sopimus on jaettu osiin   ◯ kyllä    ◯ ei

II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)

Arvo:   [                  ] (Antakaa hankinnan kokonaisarvo. Yksittäisiä sopimuksia koskevat tiedot annetaan V kohdassa)
tai
Alhaisin tarjous:  [                  ]  /  korkein tarjous:  [                  ]  joka on otettu huomioon

Valuutta:   [    ][    ][    ]

(puitesopimuksissa – kokonaisarvon enimmäismäärä koko niiden kestoajalta)
(dynaamisissa hankintajärjestelmissä – sopimuksen (sopimusten) arvo ei sisälly aiempiin sopimuksen tekemistä koskeviin ilmoituksiin)
(puitejärjestelyihin perustuvissa hankintasopimuksissa tarvittaessa – sopimuksen (sopimusten) arvo ei sisälly aiempiin sopimuksen tekemistä koskeviin 
ilmoituksiin)

 
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

⃞ Laatuperuste  – Nimi: / Painotus: 1, 2, 20

◯ Kustannusperuste – Nimi: / Painotus: 1, 20

◯ Hinta – Painotus: 21

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista

Lisähankintamahdollisuudet   ◯ kyllä   ◯ ei       Kuvaus mahdollisuuksista:

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

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

Hankkeen nimi tai viite:

II.2.14) Lisätiedot:
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IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne 

◯ Avoin menettely
⃞ Nopeutettu menettely  

Perustelut:
◯ Rajoitettu menettely

⃞ Nopeutettu menettely  
Perustelut:

◯ Tarjousperusteinen neuvottelumenettely
⃞ Nopeutettu menettely  

Perustelut:
◯ kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä
◯ Innovaatiokumppanuus
◯ Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa 

tapauksissa (täyttäkää liite D1)

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

⃞ Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen 
⃞ Dynaaminen hankintajärjestelmä toteutettiin

IV.1.6) Tietoa sähköisestä huutokaupasta 

⃞ Sähköistä huutokauppaa on käytetty

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

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta  ◯ kyllä   ◯ ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu 2 

Ilmoituksen numero EUVL:ssä:  [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]
(Yksi seuraavista: Ennakkotietoilmoitus, jota käytetään tarjouskilpailukutsuna; Hankintailmoitus; Vapaaehtoista ennakkoavoimuutta (ex ante) koskeva 
ilmoitus)

IV.2.8) Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä

⃞ Ilmoitukseen liittyy edellä olevassa sopimusilmoituksessa julkaistun dynaamisen hankintajärjestelmän päättäminen

IV.2.9) Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

⃞ Hankintaviranomainen ei tee uusia sopimuksia edellä olevan ennakkoilmoituksen perusteella
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V kohta: Sopimuksen tekeminen 1

Sopimus nro: [        ]        Osa nro: 2 [        ]        Nimi:
Sopimus/osa tehdään    ◯ kyllä   ◯ ei

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä
Sopimusta tai sen osaa ei tehdä

◯ Tarjouksia tai osallistumishakemuksia ei ole saatu tai ne on keskeytetty
◯ Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

Ilmoituksen viite: [    ][    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ] 7 (vuosi ja ilmoituksen numero)

V.2) Sopimuksen tekeminen

V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä: (pp/kk/vvvv)

V.2.2) Tietoa tarjouksista

Saatujen tarjousten lukumäärä:  [        ]
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä:  [        ] (Pk-yritykset – komission suosituksen 2003/361/EY määritelmän mukaisesti)
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: [        ]
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä:  [        ]
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:  [        ]

Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa   ◯ kyllä   ◯ ei

V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite 1

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Postiosoite:

Postitoimipaikka: NUTS-koodi: Postinumero: Maa:

Sähköpostiosoite: Puhelin:

Internetosoite: (URL) Faksi:

Urakoitsija on pk-yritys   ◯ kyllä   ◯ ei

V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)

Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 2  [                      ] 
(puitesopimuksissa tai dynaamisissa hankintajärjestelmissä – arvioitu kokonaisarvon enimmäismäärä koko tämän osan kestoajalta)

Sopimuksen/osan kokonaisarvo:   [                      ] 
tai
Alhaisin tarjous:  [                      ]  /  korkein tarjous:  [                      ]  joka on otettu huomioon

Valuutta:  [    ][    ][    ]

(puitesopimuksissa – tämän osan kokonaisarvon enimmäismäärä)
(dynaamisissa hankintajärjestelmissä – tämän osan sopimuksen (sopimusten) arvo ei sisälly aiempiin sopimuksen tekemistä koskeviin ilmoituksiin)
(puitejärjestelyihin perustuvissa hankintasopimuksissa tarvittaessa – tämän osan sopimuksen (sopimusten) arvo ei sisälly aiempiin sopimuksen tekemistä 
koskeviin ilmoituksiin)

V.2.5) Tietoa alihankinnasta

⃞ Sopimukseen liittyy todennäköisesti alihankintaa

Arvo tai osuus, joka teetetään todennäköisesti alihankintana kolmansilla 4

Arvo ilman alv:tä:  [                      ]    Valuutta:  [    ][    ][    ]
Osuus:  [        ] %

Lyhyt kuvaus sopimuksen osasta, joka teetetään alihankintana:
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VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot: 2

VI.4) Muutoksenhakumenettelyt

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
4 jos nämä tiedot ovat tiedossa
7 pakolliset tiedot, joita ei julkaista
20 painotuksen sijaan voidaan käyttää tärkeysjärjestystä
21 painotuksen sijaan voidaan käyttää tärkeysjärjestystä; jos hinta on ainoa tekoperuste, painotusta ei käytetä
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Liite D1 – Julkiset hankinnat

Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Direktiivi 2014/24/EU
(valitkaa asiaankuuluva vaihtoehto ja antakaa selitys)

◯ 1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan 
mukaisesti

⃞ Yhtään tarjousta tai vaatimukset täyttävää tarjousta/osallistumishakemusta ei saatu

◯ avoimessa menettelyssä
◯ rajoitetussa menettelyssä

⃞ Kyseiset tuotteet valmistetaan ainoastaan tutkimusta, kokeilua, kehittämistä tai tieteellistä tarkoitusta varten direktiivin ehtojen mukaisesti 
(koskee vain tavarahankintoja)

⃞ Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta 
syystä:

◯ teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen
◯ hankinta, jonka tarkoituksena on ainutkertaisen taideteoksen tai taiteellisen esityksen luominen tai hankkiminen
◯ yksinoikeuksien suojelu, teollis- ja tekijänoikeudet mukaan luettuina

⃞ Hankintaviranomaisen kannalta ennalta arvaamattomista syistä aiheutunut äärimmäinen kiire direktiivissä asetettujen tiukkojen ehtojen 
mukaisesti

⃞ Alkuperäiseltä tavarantoimittajalta saataviin lisätoimituksiin sovelletaan direktiivissä asetettuja tiukkoja ehtoja

⃞ Kyse on uusista rakennusurakoista/palveluista, jotka ovat nykyisen rakennusurakan tai palvelun toistamista ja jotka tilataan direktiivissä 
asetettujen tiukkojen ehtojen mukaisesti

⃞ Palveluhankintoja koskeva sopimus, joka tehdään suunnittelukilpailun sääntöjen mukaisesti voittajan tai yhden niistä kanssa

⃞ Perushyödykemarkkinoilla noteerattujen ja sieltä hankittujen tavaroiden hankinta

⃞ Tavaroiden tai palveluiden hankinta erityisen edullisin ehdoin

◯ liiketoimintansa lopullisesti päättävältä tavarantoimittajalta
◯ selvittäjältä maksukyvyttömyysmenettelyn, akordin tai muun samantyyppisen kansallisessa lainsäädännössä säännellyn menettelyn 

seurauksena

◯ 2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

⃞ Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan

3. Selitys

Selittäkää selkeästi ja kattavasti, miksi sopimuksen tekeminen on lainmukaista ilman aiempaa julkaisua Euroopan unionin virallisessa lehdessä, 
mainitsemalla asiaankuuluvat tosiasiat ja tarvittaessa direktiivin mukaiset oikeudelliset päätelmät:  (enintään 500 sanaa)
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