Tüüpvormi 14 „Parandus“ (F14) kasutamise juhend
Tüüpvormi F14 kasutatakse käimaolevate menetluste ajal, et anda teada juba avaldatud teadetes tehtud
väikestest muudatustest. Parandusteated avaldatakse 5 päeva jooksul pärast lähetamist.
Nn uut (2014. aasta direktiivide kohast) tüüpvormi F14 tuleb kasutada, et parandada teateid, mille avaldamisel
on kasutatud kas nn vanu (2004. aasta direktiivide kohaseid) või nn uusi (2014. aasta direktiivide kohaseid)
vorme.
1.

2.

Tüüpvormi F14 kasutatakse, et anda teada väikestest muudatustest. Pange tähele, et kui on vaja teha
suuri muudatusi, siis tuleks teade uuesti avaldada. Tüüpvormi F14 EI kasutata järgnevatel eesmärkidel:


lepingu liigi muutmine;



menetluse liigi muutmine;



direktiivi viite muutmine;



osade lisamine ja osade arvu muutmine;



hanketeate tühistamine (tüüpvorm F02).

Tüüpvormi F14 kasutatakse selleks, et anda teada juba avaldatud teadetes tehtud muudatustest.


Tüüpvormi F14 teel teatatud muudatustes käsitletakse ainult neid teateid, mis on eelnevalt TEDis
avaldatud. Lisage TEDis avaldatud asjaomase algse teate viide.



Märkige selgelt muudetava algse teate asjaomase osa ja punkti number.



Muudetav tekst osas „Enne“ peab vastama täpselt asjaomases algses teates avaldatud tekstile.
NB! Rohkem kui ühe muudatuse korral võimaldab nupp „+“ avada täiendavaid osi pealkirjaga „Enne“.

3.

Tüüpvormi F14 kasutatakse selleks, et anda teada muudatustest teadetes.


4.

5.

Tüüpvormi F14 põhiosa ei kasutata selleks, et teha muudatusi hankedokumentides (tehnilised
kirjeldused). Siiski on võimalik kasutada punkti „VII.2) Muu lisateave“ AINULT selleks, et teavitada
muudatustest hankedokumentides.

Tüüpvormi F14 kasutatakse käimasolevate menetluste ajal.


Tüüpvormi F14 ei kasutata enam selleks, et anda teada lõpetamata või ebaõnnestunud menetlustest.
Selleks kasutatakse hankelepingu sõlmimise teadet (F3, F6…), mille osasse V.1 saab märkida
sõlmimata jätmise osade kaupa.



Tüüpvormi F14 ei kasutata selleks, et teavitada lepingu/kontsessiooni muutmisest selle kehtivuse ajal.
Selleks palume kasutada vormi F20.

Parandusteated avaldatakse 5 päeva jooksul pärast lähetamist.


Kui parandusteatega muudetakse hankekuulutust, siis veenduge, et ettevõtjatel on piisavalt aega, et
enne pakkumuse esitamist võimalikud muudatused arvesse võtta, ning vajaduse korral pikendage
esitamise tähtaega.



Kui muudatuste tõttu on vaja tähtaegu pikendada, siis võtke arvesse, et see võib mõjutada teisi
eelnevalt teatatud tähtaegu.

Viimati muudetud: 10.6.2020

