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Resultat av projekttävling
direktiv 2014/24/EU  ◯
direktiv 2014/25/EU  ◯

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser 1 (ange alla upphandlande myndigheter/enheter som ansvarar för förfarandet)

Officiellt namn: Nationellt registreringsnummer: 2

Postadress:

Ort: Nuts-kod: Postnummer: Land:

Kontaktperson: Telefon:

E-post: Fax:

Internetadress(er)
Allmän adress: (URL)
Upphandlarprofil: (URL)

I.2) Gemensam upphandling

⃞ Upphandlingen inbegriper gemensam upphandling
Vid gemensam upphandling som omfattar olika länder – tillämplig nationell upphandlingslagstiftning:

⃞ Tävlingen anordnas av en inköpscentral

I.4) Typ av upphandlande myndighet (om ett meddelande har offentliggjorts av en upphandlande myndighet)

◯ Departement eller annan central, regional eller lokal statlig 
myndighet

◯ Statligt organ eller förbundsorgan
◯ Regional eller lokal myndighet

◯ Regionalt eller lokalt organ
◯ Offentligrättsligt organ
◯ EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
◯ Annan typ:

I.5) Huvudsaklig verksamhet (om ett meddelande har offentliggjorts av en upphandlande myndighet) 

◯ Allmänna offentliga tjänster
◯ Försvar
◯ Samhällsskydd och rättsskipning
◯ Miljö
◯ Ekonomi och finans
◯ Hälso- och sjukvård 

◯ Bostadsförsörjning och samhällsutveckling
◯ Social trygghet
◯ Fritidsverksamhet, kultur och religion
◯ Utbildning
◯ Annan verksamhet:

I.6) Huvudsaklig verksamhet (om ett meddelande har offentliggjorts av en upphandlande enhet)

◯ Produktion, transport och distribution av gas och värme
◯ Elektricitet 
◯ Utvinning av gas och olja
◯ Undersökning och utvinning av kol och andra fasta bränslen
◯ Vatten
◯ Posttjänster

◯ Järnvägstjänster 
◯ Järnvägar i stadstrafik, spårvagnar, trådbussar eller bussar
◯ Hamnverksamheter
◯ Flygplatsrelaterad verksamhet
◯ Annan verksamhet:

Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning

Information och blanketter online: http://simap.ted.europa.eu
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Avsnitt II: Föremål

II.1) Upphandlingens omfattning
II.1.1) Benämning på upphandlingen: Referensnummer: 2

II.1.2) Huvudsaklig CPV-kod:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Tilläggs-CPV-kod: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2) Beskrivning
II.2.2) Ytterligare CPV-kod(er) 2

Huvudsaklig CPV-kod: 1 [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Tilläggs-CPV-kod: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen:

II.2.13) Information om EU-medel

Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel  ◯ ja   ◯ nej

Projektnummer eller referens:

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1) Beskrivning

IV.1.2) Typ av projekttävling

◯ Öppet

◯ Selektivt

IV.1.9) Kriterier som kommer att tillämpas vid bedömningen av projekten:

IV.2) Administrativ information

IV.2.1) Tidigare offentliggörande angående detta förfarande 2 (Meddelande om projekttävling)

Meddelandenummer i EUT:  [    ][    ][    ][    ]/S [    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ][    ]

Avsnitt V: Resultat av projekttävlingen
Tävlingen avslutades utan en tilldelning    ◯ ja   ◯ nej

V.1)Upplysningar om utebliven tilldelning
Priset/priserna har inte tilldelats

◯ Inga förslag eller projekt har tagits emot eller alla har avslagits
◯ Andra orsaker (avbrutet förfarande)

Meddelandets referens: [    ][    ][    ][    ]–[    ][    ][    ][    ][    ][    ] 7 (år och dokumentnummer)

V.3) Tilldelning och priser

V.3.1) Datum för juryns beslut:  (dd/mm/åååå)

V.3.2) Information om deltagare
Antal deltagare som övervägs:  [        ]
Antal deltagande små och medelstora företag:  [        ] (små och medelstora företag – enligt definitionen i kommissionens förordning (EG) nr 361/2003)
Antal utländska deltagare:  [        ]

V.3.3) Namn och adress(er) för vinnaren eller vinnarna i projekttävlingen 1

Officiellt namn: Nationellt registreringsnummer: 2

Postadress:

Ort: Nuts-kod: Postnummer: Land:

E-post: Telefon:

Internetadress: (URL) Fax:

Tilldelning har skett till ett litet eller medelstort företag   ◯ ja   ◯ nej

V.3.4) Värdet på priset/priserna 2

Värdet på priset eller priserna, exkl. moms:  [                      ]       Valuta:  [    ][    ][    ]
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Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3) Kompletterande upplysningar: 2

VI.4) Överprövningsförfaranden

VI.4.1) Behörigt organ vid överprövning

Officiellt namn:

Postadress:

Ort: Postnummer: Land:

E-post: Telefon:

Internetadress: (URL) Fax:

VI.4.2) Behörigt organ vid medling 2

Officiellt namn:

Postadress:

Ort: Postnummer: Land:

E-post: Telefon:

Internetadress: (URL) Fax:

VI.4.3) Överprövning

Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

VI.4.4) Organ som kan lämna information om överprövning 2

Officiellt namn:

Postadress:

Ort: Postnummer: Land:

E-post: Telefon:

Internetadress: (URL) Fax:

VI.5) Datum då meddelandet sänts: (dd/mm/åååå)

Det är den upphandlande myndighetens/enhetens ansvar att säkerställa överensstämmelse med Europeiska unionens lagstiftning och andra tillämpliga 
lagar.

1 upprepa så många gånger som behövs
2 i förekommande fall
7  obligatorisk information som inte ska publiceras
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