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Ändringsmeddelande
Ändring av ett kontrakt/en koncession under dess löptid

direktiv 2014/23/EU  ◯
direktiv 2014/24/EU  ◯
direktiv 2014/25/EU  ◯

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1) Namn och adresser

Officiellt namn: Nationellt registreringsnummer: 2

Postadress:

Ort: Nuts-kod: Postnummer: Land:

Kontaktperson: Telefon:

E-post: Fax:

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

Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning

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

Specim
en
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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.1.3) Typ av kontrakt   ◯  Byggentreprenader    ◯ Varor    ◯  Tjänster

II.2) Beskrivning
II.2.1) Benämning på upphandlingen: 2 Del nr: 2

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

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

II.2.3) Plats för utförande

Nuts-kod: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

II.2.4) Beskrivning av upphandlingen vid tiden för kontraktets ingående:
(byggentreprenadernas, varornas eller tjänsternas art och mängd)

II.2.7) Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid

Antal månader:  [        ]  eller  Antal dagar:  [        ]
eller  Start: (dd/mm/åååå)  /  Slut: (dd/mm/åååå)

direktiv 2014/24/EU – Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år:
direktiv 2014/25/EU – Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över åtta år:

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.2) Administrativ information

IV.2.1) Meddelande om tilldelning avseende detta kontrakt

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

Avsnitt V: Tilldelning av kontrakt/koncessioner

Kontrakt nr:  [        ]       Del nr: 2 [        ]        Benämning på upphandlingen:

V.2) Tilldelning av kontrakt/koncessioner

V.2.1) Datum för ingåendet av kontraktet/beslutet om tilldelning av koncession: (dd/mm/åååå)

V.2.2) Information om anbuden

Kontraktet/koncessionen har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer   ◯ ja   ◯ nej

V.2.3) Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress 1

Officiellt namn: Nationellt registreringsnummer: 2

Postadress:

Ort: Nuts-kod: Postnummer: Land:

E-post: Telefon:

Internetadress: (URL) Fax:

Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag   ◯ ja   ◯ nej  (små och medelstora företag – enligt definitionen i 
kommissionens förordning (EG) nr 361/2003)

V.2.4) Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde (vid tiden för kontraktets ingående; exkl. moms)

Upphandlingens totala värde:   [                      ]    Valuta:  [    ][    ][    ]

Specim
en
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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)

Specim
en
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Avsnitt VII: Ändringar av kontraktet/koncessionen

VII.1) Beskrivning av upphandlingen efter ändringarna

VII.1.1) Huvudsaklig CPV-kod:  [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ] . [    ][    ]    Tilläggs-CPV-kod: 1, 2 [    ][    ][    ][    ]

VII.1.2) Ytterligare CPV-kod(er) 2

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

VII.1.3) Plats för utförande

Nuts-kod: 1 [    ] [    ] [    ] [    ] [    ]         Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

VII.1.4) Beskrivning av upphandlingen: 
(byggentreprenadernas, varornas eller tjänsternas art och mängd)

VII.1.5) Kontraktets, ramavtalets, det dynamiska inköpssystemets eller koncessionens löptid

Antal månader:  [        ]  eller  Antal dagar:  [        ]
eller  Start: (dd/mm/åååå)  /  Slut: (dd/mm/åååå)

direktiv 2014/24/EU – Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år:
direktiv 2014/25/EU – Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över åtta år:

VII.1.6) Upplysningar om kontraktets/delens/koncessionens värde  (exkl. moms)

Kontraktets/delens/koncessionens totala värde:   [                      ]
Valuta:  [    ][    ][    ]

Kontraktet/koncessionen har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer   ◯ ja   ◯ nej

VII.1.7) Entreprenörens/koncessionshavarens namn och adress 1

Officiellt namn: Nationellt registreringsnummer: 2

Postadress:

Ort: Nuts-kod: Postnummer: Land:

E-post: Telefon:

Internetadress: (URL) Fax:

Uppdragstagaren/koncessionsinnehavaren är ett litet eller medelstort företag   ◯ ja   ◯ nej  (små och medelstora företag – enligt definitionen i 
kommissionens förordning (EG) nr 361/2003)

VII.2) Information om ändringarna
VII.2.1) Beskrivning av ändringarna

Ändringarnas art och omfattning (och uppgift om eventuella tidigare ändringar i kontraktet):

VII.2.2) Skäl till ändring

◯ Behov av kompletterande byggentreprenader, tjänster eller varor från den ursprunglige entreprenören/koncessionshavaren (artikel 43.1 b i 
direktiv 2014/23/EU, artikel 72.1 b i direktiv 2014/24/EU, artikel 89.1 b i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivning av de ekonomiska eller tekniska skälen och olägenheten eller fördubblingen av kostnaden vilken förhindrar ett byte av 
uppdragstagare:

◯ Behov av ändring som uppstått till följd av omständigheter som en omdömesgill upphandlande myndighet inte kunnat förutse (artikel 
43.1 c i direktiv 2014/23/EU, artikel 72.1 c i direktiv 2014/24/EU, artikel 89.1 c i direktiv 2014/25/EU)
Beskrivning av de omständigheter som nödvändiggjorde ändringen och förklaring till dessa omständigheters oförutsedda karaktär:

VII.2.3) Prisökningar

Uppdaterat totalt kontraktsvärde före ändringarna (med beaktande av eventuella tidigare kontraktsändringar och prisanpassningar och, vad 
gäller direktiv 2014/23/EU, genomsnittlig inflation i den berörda medlemsstaten)
Värde exkl. moms:   [                      ]    Valuta:  [    ][    ][    ]

Totalt kontraktsvärde efter ändringarna
Värde exkl. moms:   [                      ]    Valuta:  [    ][    ][    ]

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

Specim
en




