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Obvestilo o natečaju
Direktiva 2014/24/EU  ◯
Direktiva 2014/25/EU  ◯

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

I.1) Ime in naslovi 1 (opredelite vse javne naročnike/naročnike, odgovorne za postopek)

Uradno ime: Nacionalna identifikacijska številka: 2

Poštni naslov:

Kraj: Šifra NUTS: Poštna številka: Država:

Kontaktna oseba: Telefon:

E-naslov: Telefaks:

Internetni naslovi
Glavni naslov: (URL)
Internetni naslov profila kupca: (URL)

I.2) Skupno javno naročanje

⃞ Natečaj vključuje skupno javno naročanje
V primeru skupnega javnega naročanja, ki vključuje različne države – veljavna nacionalna zakonodaja na področju javnega naročanja:

⃞ Natečaj organizira centralni organ za nabavo

I.3) Sporočanje
◯ Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: (URL)
◯ Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na: (URL)

Dodatne informacije lahko dobite na                 

◯ zgoraj navedenem naslovu
◯ drugem naslovu: (predložite drug naslov)

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati

⃞ elektronsko prek: (URL)
◯ na zgoraj navedeni naslov
◯ na naslednji naslov: (predložite drug naslov)

⃞ Elektronsko komuniciranje zahteva uporabo orodij in naprav, ki niso splošno dostopne. Neomejen in celovit neposredni dostop do teh orodij in 
naprav je brezplačno na voljo na: (URL)

I.4) Vrsta javnega naročnika (v primeru obvestila, ki ga objavi javni naročnik)

◯ Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z 
regionalnimi ali lokalnimi pododdelki

◯ Nacionalna ali zvezna agencija/urad
◯ Regionalni ali lokalni organ

◯ Regionalna ali lokalna agencija/urad
◯ Oseba javnega prava
◯ Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
◯ Druga vrsta:

I.5) Glavna področja dejavnosti (v primeru obvestila, ki ga objavi javni naročnik) 

◯ Javna uprava
◯ Obramba
◯ Javni red in mir ter varnost
◯ Okolje
◯ Gospodarske in finančne zadeve
◯ Zdravje 

◯ Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje
◯ Socialno varstvo
◯ Rekreacija, kultura in vera
◯ Izobraževanje
◯ Druga dejavnost:

I.6) Glavna področja dejavnosti (v primeru obvestila, ki ga objavi naročnik)

◯ Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote
◯ Električna energija 
◯ Pridobivanje plina in nafte
◯ Iskanje in pridobivanje premoga ter drugih trdih goriv
◯ Voda
◯ Poštne storitve

◯ Železniški promet 
◯ Mestni železniški, tramvajski, trolejbusni ali avtobusni promet
◯ Pristaniške dejavnosti
◯ Letališke dejavnosti
◯ Druga dejavnost:

Dopolnilo k Uradnemu listu Evropske unije

Informacije in obrazci: http://simap.ted.europa.eu

Specim
en



Oddelek II: Predmet

II.1) Obseg naročila
II.1.1) Naslov: Referenčna številka dokumenta: 2

II.1.2) Glavna koda CPV:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Dopolnilna koda CPV: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

 
II.2) Opis

II.2.2) Dodatna(-e) koda(-e) CPV 2

Glavna koda CPV: 1 [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Dopolnilna koda CPV: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.4) Opis javnega naročila:

II.2.13) Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU  ◯ da   ◯ ne

Identifikacijska oznaka projekta:

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1) Pogoji za udeležbo

III.1.10) Merila za izbor udeležencev: 2 (v primeru omejenega natečaja)

III.2) Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo

III.2.1) Informacije o določeni stroki

Udeležba je omejena na določeno stroko    ◯ da   ◯ ne   
Navedite stroko: 

Oddelek IV: Postopek

IV.1) Opis

IV.1.2) Vrsta natečaja

◯ Odprti postopek

◯ Omejeni postopek
Število obravnavanih udeležencev:  [        ] 
ali  Najmanjše število:  [        ]   /  Največje število:  [        ]

IV.1.7) Imena že izbranih udeležencev: 1 (v primeru omejenega natečaja)

IV.1.9) Merila za ocenjevanje projektov:

IV.2) Upravne informacije

IV.2.2) Rok za prejem projektov ali prijav za sodelovanje

Datum:  (dd/mm/llll)           Lokalni čas:  (hh:mm)

IV.2.3) Datum pošiljanja povabil k udeležbi izbranim kandidatom: 2  (dd/mm/llll) (v primeru omejenega natečaja)

IV.2.4) Jeziki, v katerih se pripravijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:   [    ] [    ] 1
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IV.3) Nagrade in žirija 

IV.3.1) Informacije o nagradah

Podeljene bodo nagrade    ◯ da   ◯ ne
Število in vrednost podeljenih nagrad: 2

IV.3.2) Podatki o izplačilih za vse udeležence: 2

IV.3.3) Naročila po natečaju

Naročilo storitev na podlagi natečaja bo dodeljeno zmagovalcu ali zmagovalcem natečaja    ◯ da   ◯ ne

IV.3.4) Odločitev žirije

Odločitev žirije je za naročnika zavezujoča    ◯ da   ◯ ne

IV.3.5) Imena izbranih članov žirije: 1, 2

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3) Dodatne informacije: 2

VI.4) Postopki za revizijo

VI.4.1) Organ, pristojen za revizijo

Uradno ime:

Poštni naslov:

Kraj: Poštna številka: Država:

E-naslov: Telefon:

Internetni naslov: (URL) Telefaks:

VI.4.2) Organ, pristojen za postopek mediacije 2

Uradno ime:

Poštni naslov:

Kraj: Poštna številka: Država:

E-naslov: Telefon:

Internetni naslov: (URL) Telefaks:

VI.4.3) Postopek revizije

Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

VI.4.4) Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije 2

Uradno ime:

Poštni naslov:

Kraj: Poštna številka: Država:

E-naslov: Telefon:

Internetni naslov: (URL) Telefaks:

VI.5) Datum pošiljanja tega obvestila: (dd/mm/llll)

Za zagotovitev skladnosti z zakonodajo Evropske unije in drugo ustrezno zakonodajo je odgovoren javni naročnik/naročnik.

1 ponovite tolikokrat, kot je potrebno
2 če se uporablja
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