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Suunnittelukilpailun tulokset
Direktiivi 2014/24/EU  ◯
Direktiivi 2014/25/EU  ◯

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

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

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

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

⃞ Kilpailun järjestää yhteishankintayksikkö

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi (hankintaviranomaisen julkaiseman ilmoituksen tapauksessa)

◯ 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 (hankintaviranomaisen julkaiseman ilmoituksen tapauksessa) 

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

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

I.6) Pääasiallinen toimiala (hankintayksikön julkaiseman ilmoituksen tapauksessa)

◯ Kaasun ja lämmön tuotanto, siirto ja jakelu
◯ Sähkö 
◯ Kaasun ja öljyn talteenotto
◯ Hiilen ja muiden kiinteiden polttoaineiden etsintä ja talteenotto
◯ Vesihuolto
◯ Postipalvelut

◯ Rautatiepalvelut 
◯ Kaupunkirautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autopalvelut
◯ Satamaan liittyvät palvelut
◯ Lentokenttään liittyvät toiminnot
◯ Muu toimiala:

Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa

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

Specim
en



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.2) Kuvaus
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t) 2

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

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

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

Hankkeen nimi tai viite:

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.2) Kilpailun tyyppi

◯ Avoin menettely 

◯ Rajoitettu

IV.1.9) Hankkeiden arviointiperusteet:

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu 2 (Suunnittelukilpailua koskeva ilmoitus)

Ilmoituksen numero EUVL:ssä:  [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]

V kohta: Kilpailun tulokset
Kilpailu päätettiin ilman sopimuksen tekemistä    ◯ kyllä   ◯ ei

V.1)Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä
Palkintoja ei myönnetä

◯ Suunnitelmia tai projekteja ei ole saatu tai kaikki hylättiin
◯ Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

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

V.3) Palkintojen jakaminen

V.3.1) Valintalautakunnan päätöksen päivämäärä:  (pp/kk/vvvv)

V.3.2) Tietoa osallistujista
Harkittavien osallistujien lukumäärä:  [        ]
Osallistuvien pk-yritysten määrä:  [        ] (Pk-yritykset – komission suosituksen 2003/361/EY määritelmän mukaisesti)
Ulkomaisten osallistujien lukumäärä:  [        ]

V.3.3) Kilpailun voittajan (voittajien) nimi (nimet) ja osoite (osoitteet) 1

Virallinen nimi: Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2

Postiosoite:

Postitoimipaikka: NUTS-koodi: Postinumero: Maa:

Sähköpostiosoite: Puhelin:

Internetosoite: (URL) Faksi:

Voittaja on pk-yritys   ◯ kyllä   ◯ ei

V.3.4) Palkinnon (palkintojen) arvo 2

Jaetun palkinnon (jaettujen palkintojen) arvo ilman alv:tä:  [                      ]       Valuutta:  [    ][    ][    ]
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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
7  pakolliset tiedot, joita ei julkaista
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