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Rezultati natečaja
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.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
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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 IV: Postopek

IV.1) Opis

IV.1.2) Vrsta natečaja

◯ Odprti postopek

◯ Omejeni postopek

IV.1.9) Merila za ocenjevanje projektov:

IV.2) Upravne informacije

IV.2.1) Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom 2 (Obvestilo o natečaju)

Številka obvestila v UL:  [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]

Oddelek V: Rezultati natečaja
Natečaj je bil zaključen brez dodelitve ali podelitve nagrad    ◯ da   ◯ ne

V.1)Informacije o neoddaji naročila
Nagrada (nagrade) ni(-so) podeljena(-e)

◯ Prejeti niso bili nobeni načrti ali projekti oziroma so bili vsi zavrnjeni
◯ Drugi razlogi (prekinitev postopka)

Referenca obvestila: [    ][    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ] 7 (leto in številka dokumenta)

V.3) Podelitev in nagrade

V.3.1) Datum odločitve žirije:  (dd/mm/llll)

V.3.2) Informacije o udeležencih
Število obravnavanih udeležencev:  [        ]
Število sodelujočih MSP-jev:  [        ] (MSP – kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES)
Število udeležencev iz drugih držav:  [        ]

V.3.3) Imena in naslovi zmagovalcev natečaja 1

Uradno ime: Nacionalna identifikacijska številka: 2

Poštni naslov:

Kraj: Šifra NUTS: Poštna številka: Država:

E-naslov: Telefon:

Internetni naslov: (URL) Telefaks:

Zmagovalec je MSP   ◯ da   ◯ ne

V.3.4) Vrednost nagrad 2

Vrednost podeljenih nagrad brez DDV:  [                      ]       Denarna enota:  [    ][    ][    ]
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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
7  obvezne informacije, ki niso za objavo
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